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Sammanfattning 

Barnets rätt till känslomässigt tillgängliga föräldrar synliggörs i både 

handböcker, riktlinjer och prejudikat. Trots det finns ingen tydlig definition 

eller fastställande kring hur bristande känslomässig tillgänglighet ska tillämpas 

rättsligt. Därför är studiens syfte att undersöka diskursen kring bristande 

känslomässig tillgänglighet. Detta för att få en ökad förståelse för hur 

förvaltningsrätten förhåller sig till begreppet i domar enligt 2 § Lag (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga utan att ha en tydlig definition 

eller bevisbörda att utgå ifrån. Metoden som används för att studera diskursen 

är Faircloughs kritiska diskursanalys enligt den tredimensionella modellen. Vi 

vill synliggöra eventuella diskursiva skillnader gällande mammor och pappor 

samt socialnämnden och förvaltningsrätten. Det genomförs utifrån två 

genusteoretiska perspektiv, Hirdmans genuskontrakt och Bohmans teori om 

den “goda” och “problematiska” modern, samt Foucaults teori om makt. 

Resultatet visar hur diskursen skiljer sig åt mellan könen genom att benämna 

och belysa bristande känslomässig tillgänglighet av mammor och pappor. 

Resultatet påvisar även en maktordning mellan förvaltningsrätten och 

socialnämnden, där förvaltningsrätten har en överordnad makthierarki 

gentemot socialnämnden som tar sig i uttryck i ordval, formuleringar och i 

vilken grad av modalitet som används. Studien kompletterar nuvarande 

forskning och fyller ett tomrum i synliggörandet av hur bristande känslomässig 

tillgänglighet används i rättstillämpningen. 

Nyckelord: Bristande känslomässig tillgänglighet, Lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Kritisk diskursanalys 
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1. INLEDNING 

“En inkorporering i sig är inte tillräcklig för att barnets rättigheter ska få genomslag.” (SOU 
2016:19, s. 23). 

Den 1 januari 2020 inkorporerades barnkonventionen i svensk lag med syftet att förstärka 

barnrättsperspektivet i myndighetsutövning. Barnkonventionen har tidigare fungerat som ett 

verktyg för att skapa och upprätthålla ett samhälle som utgår från ett barnrättsperspektiv (Prop. 

2012/13:10, s. 35). I dag efter att barnkonventionen lagförts, ställer barnkonventionen högre krav 

än så. Målet med barnkonventionen är att säkerställa barns rättigheter och försäkra att barn skyddas 

från riskfaktorer som hämmar deras utveckling och hälsa (SOU 2016:19, s. 22). 

Barnrättskommittén kommenterar barnets bästa i relation till barnkonventionen och belyser bland 

annat emotionell omvårdnad som väsentlig för barns utveckling och anknytning (ibid.:607). I en 

artikel i Läkartidningens specialnummer “Barn som far illa” framställs dock en verklighet som inte 

överensstämmer med barnkonventionens målbild (Lucas & Jernbro, 2014). Artikeln hänvisar till 

en studie genomförd med deltagare från olika delar av världen som visar att över 18 procent av 

barn idag utsätts för emotionell försummelse (Cater, Andershed & Andershed, 2014). Även om 

denna statistik inte direkt går att överföra till svensk kontext ger det en fingervisning av 

omfattningen av problematiken. En svensk studie från 2016 påvisade att nära 10 procent av de 

deltagande barnen uppgett att de har en förälder som inte bryr sig om dem (Nilsson & Tingberg, 

2020:35). Emellertid belyser Nilsson och Tingberg (2020:28) att mörkertalet bland barn som utsätts 

för emotionell försummelse är stort. De menar att diskrepansen mellan myndigheternas statistik 

och självskattade undersökningar är påtaglig, och att resultatet är uppemot fem gånger så stort i 

självskattade undersökningar (ibid.:54). Detta talar för att emotionell försummelse är mer vanligt 

förekommande än vad svenska myndigheter är medvetna om. 

2020 lämnades lagförslag för en ny socialtjänstlag i Utredningen Framtidens Socialtjänst (SOU 2020:47) 

in för slutbetänkade. Lagförslaget är ett resultat av den utredning regeringen beslutade om att 

tillsätta 2017 i syfte att se över den nuvarande socialtjänstlagen (2001:453). I SOU:n gällande barn- 

och ungdomsvården beskrivs hur bedömningar av föräldraförmåga tenderar att skilja sig åt utifrån 

om det är en mamma eller pappa som utreds. Könsstereotypiska förväntningar präglar 

utredningarna där mammors och pappors föräldraförmågor bedöms olika, framförallt i 

bedömningen kring omsorg, närvaro och känslomässigt stöd där förväntningarna på mamman är 

högre (SOU 2020:47, s. 364). I socialtjänstens arbete med barn och unga utgör kategorin 

känslomässig tillgänglighet en av fyra områden som föräldraförmåga bedöms enligt. Kategorin 

innefattar bland annat emotionell försummelse och beskrivs enligt följande av Socialstyrelsen: 

Känslomässig tillgänglighet är ytterligare en central del i föräldrarnas förmåga som påverkar 
barnets utveckling och risken att utveckla psykosociala problem. Stabilitet i kontakt, 
känslomässig reglering och skydd liksom känslomässigt stöd utgör alla viktiga delar som kan 
vara skyddande för barnets utveckling eller innebära att barnet känslomässigt försummas. 
(Socialstyrelsen, 2018b:61). 

I SOU 2015:71 beskrivs risken av att utsätta ett barn för bristande engagemang som en risk för 

barnets utveckling då det kan resultera i bland annat anknytningsproblematik (s. 24). Trots denna 

skrivelse förekommer praxis (RÅ 1995 ref. 39) där åtgärder enligt 2 § Lag (1990:52) med särskilda 
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bestämmelser om vård av unga (LVU) inte bifölls även om föräldraförmåga av bristande 

känslomässig tillgänglighet synliggjorts. I ljuset av diskrepansen i omfattningen av myndigheters 

rapporter kring emotionell försummelse jämfört med individers diton ter sig socialtjänstens arbete 

med att implementera barnkonventionen, att upprätthålla barns rättigheter vad gäller bland annat 

utsatthet, inte vara uppnått. Hur förhåller sig då myndigheter till begreppet kring bristande 

känslomässig tillgänglighet? Hur värderas det och vad är synen på det? 

1.1 Problemformulering 
Trots stöd av handböcker om barnets behov, barnkonventionens inkorporering samt praxis kan 

det vara svårt att bevisa bristande känslomässig tillgänglighet juridiskt. Det finns forskning som 

belyser de negativa konsekvenserna av utsattheten samt riktlinjer och lagstöd som ska motverka att 

barn upplever sig emotionellt försummade, ändå visar statistiken att barn upplever sig emotionellt 

utsatta. Vi vill med anledning av detta undersöka hur diskursen ser ut gällande bristande 

känslomässig tillgänglighet för att få en ökad förståelse kring hur förvaltningsrätten benämner och 

konstruerar begreppet i domar enligt 2 § LVU utan att ha en tydlig definition eller bevisbörda att 

utgå ifrån. 

Hur diskursen gällande bristande känslomässig tillgänglighet ser ut kan påverkar både 

förvaltningsrättens bedömningar såväl som socialarbetares syn på bra och dåligt föräldraskap och 

är därför av hög relevans för socialt arbete. Socialtjänstens arbete med att försäkra barn skydd mot 

utsatthet är en ständigt viktig uppgift inom det sociala arbetet. Att bedöma och värdera riskfaktorer 

kring barn och unga är något som socialsekreteraren ställs inför varje dag vilket visar behovet av 

adekvata bedömningsverktyg samt ett fungerande rättssystem som upprätthåller/arbetar enligt 

riktlinjer och Socialstyrelsens bestämmelser. Hur diskursen formar förståelsen av bristande 

känslomässig tillgänglighet påverkar den samhälleliga uppfattningen om gott och dåligt 

föräldrarskap. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur diskursen kring föräldrars bristande känslomässiga 

tillgänglighet ser ut i domar enligt 2 § LVU från förvaltningsrätten. 

Syftet kommer besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

● Hur konstrueras bristande känslomässig tillgänglighet av socialnämnden och 

förvaltningsrätten i förvaltningsrättsliga domar gällande 2 § LVU? 

● Hur ser de diskursiva konstruktionerna av bristande känslomässig tillgänglighet ut i relation 

till eventuella könsskillnader i domsluten? 

1.3 Avgränsningar 
Vi har avgränsat vår studie till att enbart studera bristande känslomässig tillgänglighet i domar enligt 

2 § LVU från förvaltningsrätten. Studien baseras därmed av domar från första instans för att se hur 

rättstillämpningen kring bristande känslomässig tillgänglighet och barns utsatthet av emotionell 

försummelse ser ut vid en första bedömning. Vi har valt att avgränsa oss till att jämföra diskursiva 

skillnader mellan socialnämndens anförande och förvaltningsrättens bedömning. Detta för att vi är 
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intresserade av att undersöka hur myndigheter förhåller sig till diskursen. Domarna inkluderar fler 

områden såsom bristande säkerhet, våld och bristande stimulans, men vi har valt att inte fokusera 

på de områdena utan enbart på bristande känslomässig tillgänglighet. Vi har även valt att avgränsa 

vår studie genom att studera könsskillnader inom diskursen bristande känslomässig tillgänglighet 

för att undersöka om diskursen reproducerar ojämlika förhållanden. 

1.4 Disposition 
Denna studie består av sammanlagt åtta kapitel. I kapitel två redogörs för relevant bakgrund och 

begreppsdefinitioner för att ge förståelse av hur vi förhåller oss till och använder oss av vissa 

begrepp. I kapitel tre redogörs för tidigare forskning inom området vilket både breddar vår kunskap 

om ämnet och hjälper oss att positionera oss på forskningsfältet. I kapitel fyra belyser vi studiens 

teoretiska ramverk som består utav en socialkonstruktivistisk ansats, teoretiska antaganden från 

Faircloughs kritiska diskursanalys, Hirdmans teori om genuskontraktet, Bohmans teori om den 

“goda” och “problematiska” modern samt Foucaults maktbegrepp. I kapitel fem beskriver vi vår 

studies metod som består utav en kvalitativ metod i form av dokumentstudie, där vi utifrån en 

kritisk diskursanalys presenterar och analyserar resultatet utifrån Faircloughs tredimensionella 

modell. I detta kapitel redogörs även för metodologiska val och begränsningar, studiens reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet, samt etiska överväganden. I kapitel sex presenteras vår studies 

resultat och analys där vi återger de diskurser vi kunnat utläsa ur vårt material utifrån den 

tredimensionella modellen. I kapitel sju avslutas studien med en diskussion relaterat till både tidigare 

forskning, teori och metod samt implikationer för vidare forskning inom ämnet. Slutligen följer en 

referensförteckning under kapitel åtta. 
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2. BAKGRUND OCH BEGREPP 
I det här kapitlet presenteras begreppsanvändning och begreppsdefinitioner, samt en bakgrund 

över relevanta begrepp och områden för den här studien. 

2.1 Begreppslista 
Barn: Avser personer under 18 år vilket går i linje med gränsdragningen i 2 § LVU. 

Förälder: Avser såväl vårdnadshavare, biologisk förälder utan juridiskt ansvar som styvförälder. 

Vuxen i barnets omgivning som påverkar barnets fysiska och psykiska hälsa. 

Diskurs: Ett sammanfattat sätt som människor interagerar på genom språk, beteendemönster och 

vanor. Det innefattar även förförståelser och vedertagna antaganden som människor förhåller sig 

till inom en viss kontext. Hur människor förhåller sig till något är situationsbundet utifrån vem 

samtalet är med eller vilken situation personen befinner sig i. 

BBIC: Barns behov i centrum. Utredningsmetod framtagen av Socialstyrelsen. 

BBIC-triangeln: Ett metodstöd av Socialstyrelsen som synliggör kategorier vilka tillsammans 

utgör barnets behov. Områdena indelas i kategorierna familj och miljö, barnets utveckling och 

föräldraförmåga. Se figur 1. 

Föräldraförmåga: Föräldrars egenskaper och förmågor att tillgodose sina barns behov. I BBIC-

triangeln är området föräldraförmåga indelad i fyra underkategorier: grundläggande omsorg, 

stimulans och vägledning, känslomässig tillgänglighet samt säkerhet. 

Känslomässig tillgänglighet: En kategori inom föräldraförmåga som enligt Socialstyrelsen utgör 

barnets behov av stabilitet i kontakt, känslomässigt stöd och känslomässig reglering och skydd. 

Bristande känslomässig tillgänglighet används i studien som en underkategori till emotionell 

försummelse. 

 
Figur 1. BBIC-triangeln (Socialstyrelsen, 2018b:26). 

2.2 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är en lag som baseras på tvång 

då samtycke från vårdnadshavare saknas men risken för den unges hälsa och utveckling anses vara 

överhängande. Beslut enligt 2 § LVU verkställs om barnets hälsa eller utveckling anses lida påtaglig 

risk att komma till skada på grund av psykisk eller fysisk misshandel, sexuellt våld, brister i 

omsorgen, otillbörligt utnyttjande eller något annat förhållande i hemmet som utgör en påtaglig 

risk för barnets hälsa och utveckling. Enligt lagkommentar tolkas “annat förhållande” som bland 

annat situationer där vårdnadshavaren inte knyter an till sitt barn (Clevesköld, 31 mars 2021). 
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Ett LVU föregås av en ansökan från socialnämnden i kommunen barnet är folkbokförd i. 

Socialnämnden bedömer att vård utanför hemmet är nödvändig då barnets hälsa och utveckling 

lider påtaglig risk att skadas på grund av missförhållanden i hemmet, 2 § LVU, eller på grund av 

barnets eget beteende, 3 § LVU. Socialnämnden ska även ha bedömt att frivilliga insatser inte är 

möjliga samt att föräldrarna har motsatt sig vården varvid den ej kan ske på frivillig väg med stöd 

av socialtjänstlagen (2001:453). Förvaltningsrätten tar därefter upp ärendet i förhandling där 

socialnämnden anför varför de anser att ett tvångsomhändertagande är nödvändigt och 

vårdnadshavarna, samt eventuellt barnet, får framföra sina motargument. (Socialstyrelsen, 

2020:40ff). Socialstyrelsen klargör att kravet på bevisbörda i mål gällande 2 § LVU är lägre ställda i 

jämförelse med brottmål. Detta utifrån att LVU är en skyddslagstiftning (Socialstyrelsen, 2020:62). 

2.3 Barnets bästa och barnets behov 
I den statliga utredningen Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19, s. 194) återfinns ett uttalande 

om varför barnets behov och barnets bästa bör särskiljas. Barnets bästa är bredare än barnets behov 

där barnets behov är en bedömning av olika faktorer i hemmiljön som behöver uppfyllas för att 

barnet ska må så bra som möjligt (Socialstyrelsen, 2018b:24). Barnets bästa inkluderar även en 

konsekvensanalys av vilka effekter olika åtgärder skulle kunna få på lång och kort sikt. Barnets 

bästa är en riktlinje som socialtjänsten arbetar mot i barnavårdsutredningar för att i en samlad 

bedömning avgöra vad som är mest gynnsamt för barnets hälsa och utveckling i det enskilda fallet 

(SOU 2016:19, s. 194). Hur barnets bästa definieras framgår i varken FN:s barnkonvention, LVU 

eller i Socialstyrelsens handböcker eftersom det fastställts att det inte går att utgå från en objektiv 

bedömning utan måste beslutas om i varje individuellt fall (Socialstyrelsen, 2020:38). I linje med 

ovanstående begreppsförklaringar kommer vi att använda oss av barnets bästa som ett 

övergripande förhållningssätt där barnets behov är avgörande. 

2.4 Emotionell vanvård, försummelse och känslomässig 

tillgänglighet 
I studien använder vi begreppen emotionell vanvård, försummelse och känslomässig tillgänglighet. 

Därav redogörs nedan för hur begreppen kommer definieras och översättas i studien utifrån 

begreppsanvändandet som förekommer i tidigare forskning och internationell litteratur. 

Emotional maltreatment definieras som ett paraplybegrepp av flertal författare där emotional neglect 

och emotional abuse utgör två underkategorier (National research council, 1993:52; Barlow & 

Schrader McMillan, 2010:11; Wodarski, Holosko & Feit, 2015:31). Emotional maltreatment kan liknas 

med det svenska begreppet vanvård som används som ett samlingsbegrepp i både 

barnkonventionen (UNICEF, 2018: artikel 39) samt handboken för LVU (Socialstyrelsen, 

2018a:69) i beskrivandet av bristande omsorg för ett barn. Neglect definieras som ett misslyckande 

i att tillhandahålla minimala standarder till sitt barn inom vård och omsorg såsom bristande 

känslomässig tillgänglighet, tillsyn, säkerhet samt i vilken utsträckning föräldrarna erbjuder barnet 

stimulans och struktur (Wodarski et al., 2015:192). Socialstyrelsen (2018b:63) benämner 

känslomässig försummelse som avsaknad av stöd och närvaro för barnet vilket överensstämmer 

med Wodarskis et al. (2015:192) begreppsdefinition av emotional neglect. Emotional abuse beskrivs som 

en olämplig uppfostringsstrategi som används för att kontrollera sina barn som dessutom är en 
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medveten handling som tar sig i uttryck genom verbal utsatthet eller direkta sociala begränsningar 

(North, 2021:3). 

För att begreppen ska användas enhetligt kommer begreppen översättas enligt följande; emotional 

maltreatment kommer vi använda som ett paraplybegrepp och översätta till emotionell vanvård. 

Emotional abuse och emotional neglect kommer vi använda som två underkategorier till emotionell 

vanvård där emotional abuse översätts till emotionell misshandel och emotional neglect översätts till 

emotionell försummelse. Bristande känslomässig tillgänglighet tolkas som en underkategori till 

emotionell försummelse och definieras som en del av föräldraförmågan enligt Barns behov i 

centrum (BBIC) som ämnar att ge barnet känslomässig reglering, stabilitet i kontakt och 

känslomässigt stöd (Socialstyrelsen, 2018b:61). Vi kommer därmed inte fördjupa oss inom 

emotionell misshandel då det är bristande känslomässig tillgänglighet vi avser att studera. 

2.5 Juridiskt kön 
För att förtydliga vår tolkning av kön krävs en förklaring av hur vi förhåller oss till begreppet kön. 

Schlytter (1999:21) beskriver kön som ett begrepp som både innefattar sociala och biologiska 

aspekter. Könsnormer som reproduceras i samband med rättsliga beslut beskrivs som samhälleligt 

förankrade men att normerna inte behöver stämma överens med den enskilda individens 

könsuppfattning. RFSL särskiljer begreppet kön i fyra olika kategorier; kroppsligt kön, juridiskt 

kön, könsidentitet och könsuttryck (Summanen & Gulbrandsen, 2021). Domstolar utgår från 

individers juridiska kön vilka idag utgörs av en uppdelning mellan man och kvinna (Friedmann, 

2019). Vi kan varken uttala oss om individernas kroppsliga kön, könsidentitet eller könsuttryck i 

vår studie eftersom det inte framgår enligt domarna. Därför utgår vi från det juridiska kön som 

individerna tillskrivs av förvaltningsrätten.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

I följande kapitel kommer vi inledningsvis att presentera sökprocessen. Sedan redogörs för vår 

tematisering av forskningsfältet vilket består av tre kategorier: förväntningar på föräldraskap, 

bedömning av emotionell vanvård samt konsekvenser av emotionell vanvård. Kapitlet avslutas med 

en sammanfattning och reflektion av forskningsläget. 

3.1 Sökprocess 
Vi använde Uppsala universitets bibliotekstjänst i vår sökprocess efter vetenskapliga artiklar. Våra 

nyckelbegrepp tillika sökord var “emotional availability”, “emotional neglect”, “attachment 

theory”, “social work”, “emotional abuse”, ”emotional maltreatment”, “gender”, “caregivers”, 

“känslomässig tillgänglighet”, “anknytning”, “emotionell försummelse”, ”emotionell vanvård” och 

“emotionell tillgänglighet”. Då vi noterade att de svenska sökorden inte gav något resultat sökte vi 

därefter enbart på våra valda engelska begrepp. Utifrån den tidigare forskning vi fann valde vi fler 

nyckelbegrepp som är sammankopplade till vårt ämne som vi adderade till vår begreppslista, såsom 

“emotional abuse”, “legal”, “psychological maltreatment” och “gender disparity”. För att nå så 

relevant forskning som möjligt kopplat till vår forskningsfråga använde vi booleska söktermer som 

AND och citationstecken. 

Vi avgränsade vår sökprocess genom att enbart söka efter artiklar som uppfyller kraven för peer 

reviewed, samt att de skulle vara på engelska eller svenska. Vi avgränsade även vår sökning till att 

enbart söka efter artiklar inom kategorin “social welfare/social work” för att enbart presentera 

relevanta artiklar inom vårt forskningsfält. Den forskning vi presenterat angränsar till det 

psykologiska fältet, juridiska fältet och det genusvetenskapliga fältet. Även om forskningen 

innefattar genusvetenskap, psykologi och juridik, har dess huvudsyfte fortfarande varit socialt 

arbete. I ett första skede valde vi att avgränsa oss till artiklar från de senaste fem åren för att nå så 

uppdaterad forskning som möjligt. Detta var något som vi senare ändrade på för att inte gå miste 

om relevant forskning som var äldre än fem år. 

3.2 Förväntningar på föräldraskap 
I den kvantitativa studien “Gender Disparity in Pennsylvania Child Abuse and Neglect Sentencing 

Outcomes” diskuteras huruvida förväntningar på kvinnor och det kvinnliga beteendet påverkar 

domslut gällande vanvård av barn (Hanrath & Font, 2020). Studien visar att mödrar generellt döms 

till mildare straff då modern anses vara för viktig för barnets anknytning och välmående, och att 

det hade skadat barnet mer om modern hade fängslats och förts bort från barnet (ibid.:1723). Till 

skillnad från Hanraths och Fonts studie visar en annan kvantitativ studie av Crawford och Bradley 

att kvinnor i högre utsträckning döms till hårdare straff eftersom de medvetet anses bryta mot både 

formella och informella förväntningar av kvinnors förmåga att ta hand om barn (2016:229). Även 

om resultaten i studierna skiljer sig åt belyser de hur förväntningarna skiljer sig mellan mödrar och 

fäder. Denna aspekt visar att ett genusperspektiv är av hög relevans i undersökningen av rättsfall 

kopplat till vanvård av barn. I Gökçe och Yılmaz studie (2018:45), där 380 deltagare medverkat, 

redogör författarna för hur föräldraförmågan granskas i förhållande till barns psykiska hälsa. 

Resultatet tyder på att både moderlig och faderlig känslomässig anknytning har en påverkan på 
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barnet och belyser därmed vikten av att professionella även beaktar faderns känslomässiga 

tillgänglighet separat från moderns. 

I en svensk dokumentstudie av utredningar i LVU-ärenden tydliggörs könsskillnaderna av 

förväntningar på mödrars och fäders föräldraskap (Petersson, 2006). I utredningarna framgår 

noggranna analyser av mödrars omsorgsförmåga och en tydlig beskrivning av deras bakgrund 

(ibid.:54). Däremot förekommer inte en lika tydlig beskrivning av fäders omsorgsförmåga, utan 

beskrivningen är till och med så bristfällig att den inte går att använda i analysen (ibid.:58). 

Peterssons studieresultat stämmer överens med Turneys artikel från 2001 som beskriver hur 

försummelse av barn feminiseras i rätten. Turney (2001:52) menar på att de samhälleliga 

förväntningar ställer högre krav på mödrars föräldraegenskaper än på fäder vilket bidrar till en 

större stigmatisering av mödrars försummelse av barn. Petersson (2006:64) menar att det inte går 

att hävda att en likvärdig syn på föräldrarna återspeglas i utredningsmaterialet. Även om en likvärdig 

syn på föräldraskap återfinns både i riktlinjer och i de politiska idealen, förblir det i utredningarna 

just ett ideal snarare än en realitet då förväntningarna på moderns omvårdnad är större än faderns. 

3.3 Bedömning av emotionell vanvård 
Att bedömningen av emotionell vanvård är svår synliggörs av forskningsfältet. Emotionell vanvård 

beskrivs som både osynlig och lågprioriterad inom socialt arbete (North, 2021:4). I en kvantitativ 

studie med närmare 35 000 respondenter framhäver Taillieu et al. (2017:8) att socialtjänsten i lägre 

utsträckning uppmärksammar emotionell försummelse i jämförelse med annan emotionell vanvård. 

I studien presenteras hur endast 9 procent av barnomsorgsärenden i Kanada innefattar emotionell 

försummelse och emotionell misshandel vilket tyder på att svårigheten i bedömning och definiering 

förekommer inom alla typer av emotionell vanvård (ibid.:8). I jämförelse visar en svensk 

undersökning om barns bedömning av deras erfarenheter av emotionell vanvård att 403 barn, som 

utgör 36,77 procent i studien, har erfarenhet av emotionell försummelse (Hagborg, Tidefors och 

Fahlke, 2017:253). Även om det finns många nackdelar med att jämföra oberoende statistik med 

varandra, visar statistiken från Kanada en jämförelsevis låg siffra jämfört med den svenska, vilket 

kan härledas till svårigheten i att bedöma emotionell vanvård samt dess osynlighet för 

professionella. Glaser (2002:697) lyfter svårigheten för professionella att bedöma känslomässig 

tillgänglighet. Glaser menar att det saknas adekvata bedömningsverktyg för att identifiera 

emotionell försummelse. I en senare artikel belyser Glaser (2011:2) även svårigheten med att bevisa 

emotionell försummelse rättsligt. Utifrån att rättsväsendet kräver tydlig bevisning för att fastslå 

brister i föräldraförmåga uppstår problem då det tenderar att vara svårt att lägga fram konkreta 

bevis om att barnet skadats genom emotionell försummelse eftersom symptomen är svåra att 

härleda till en specifik typ av utsatthet (ibid.:2). 

North (2021:5) beskriver vikten av att vara medveten av subjektiviteten hos socialarbetaren när det 

kommer till bedömningar av emotionell vanvård. Socialarbetare tar oundvikligen med personliga 

erfarenheter i sin bedömning och en förförståelse av föräldraförmåga. North menar att detta både 

kan berika socialarbetaren med empati och försvåra dennes förmåga att göra en objektiv 

bedömning då det kan uppstå en konflikt mellan personliga värderingar och handlingsutrymme. 

Då utredning och beslut om insats kan innebära stora påfrestningar för barnet lyfter North behovet 

av medhandläggare i bedömningar av föräldraförmåga och emotionell vanvård för att möjliggöra 

dialog mellan handläggare och nå en mer objektiv och rättssäker bedömning (ibid.:7). Vid 
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emotionell vanvård kan det uppstå dilemman vid beslut av åtgärder som rör barnet och vad som 

är barnets bästa. Huruvida det är bäst att bo kvar i hemmet hos sina föräldrar där barnet blir utsatt 

eller genomgå en separation från sina anknytningspersoner och familjehemsplaceras. North 

(2021:5) belyser vikten av att inom socialt arbete noga väga vilka effekter åtgärder kan få och särskilt 

när det gäller åtgärder som rör barn. Brassard, Hart och Glaser (2020:8) bemöter dilemmat genom 

att uppmärksamma behovet av omedelbara insatser i socialtjänsten vid emotionell vanvård, men 

att åtgärderna ska innebära föräldrastödjande insatser i hemmet där vårdnadshavarna får stöd i sin 

föräldraförmåga. 

3.4 Konsekvenser av emotionell vanvård 
Cohen, Menon, Shorey, Le och Temple (2016:157) visar i en kvantitativ studie hur både fysisk och 

emotionell försummelse kan innebära skadliga konsekvenser för ett barn. Det kan ta sig i uttryck 

genom en ökad substansanvändning samt psykiska effekter såsom depression och ångest. 

Författarna beskriver konsekvensanalysen som svårtolkad i huruvida de skadliga konsekvenserna 

beror på fysisk eller psykisk utsatthet, men att emotionell försummelse har visat ge en större risk 

för internaliserande symptom (ibid.:158). Detta överensstämmer med exempelvis Briere, Runtz, 

Eadie, Bigras och Godbout (2017:266) artikel där bristande föräldraförmåga i form av engagemang 

presenteras som en egen underkategori av emotionell vanvård och definieras enligt studien som ett 

föräldraskap med bristande känslomässig tillgänglighet och bristande uppmärksamhet av barnets 

behov. Även här beskrivs konsekvenserna för barnet som långvariga i form av psykiska besvär och 

framtida anknytningsproblem. Det finns även forskning på att emotionell försummelse har mer 

direkta konsekvenser och att de kan tas i uttryck fysiskt, psykiskt, emotionellt samt i beteendet 

(Glaser, 2011:4). Glaser beskriver i studien att emotionell försummelse kan leda till låg självkänsla 

likväl som till beteendemässiga konsekvenser som aggressionsproblematik, antisocialt beteende, 

trotssyndrom och bristande känsloreglering såväl som ökad risk för droganvändande (ibid.:2). 

Naughton, Cowley, Tempest, Maguire, Mann och Kemp (2016:349) understryker vikten av att inte 

underskatta bedömningen av äldre barns utsatthet av emotionell vanvård. I sin artikel, som baseras 

på en dokumentstudie, menar de att äldre barns utsatthet för emotionell vanvård frekvent förbises 

av professionella och att barnen inte bedöms vara utsatta för emotionell vanvård utifrån sin ålder. 

Oavsett ålder på barnen riskerar emotionell försummelse att medföra psykisk ohälsa, 

substansanvändande och framtida relationsproblem (ibid.:348). 

En bristfällig anknytning under barns första år kan innebära stora konsekvenser för resten av livet 

eftersom anknytningsproblematik kan medföras och påverka anknytningen i nya relationer 

(Taillieu, Brownridge, Sareen & Afifi, 2016:10). Barns förtroende och beroende av sina föräldrar 

har visat sig vara nödvändig för deras överlevnad (Brassard et al., 2020:6) och en bristfällig 

anknytning har visat ett samband mellan emotionell vanvård och psykisk ohälsa (Taillieu et al., 

2016:2). På grund av konsekvenserna belyser Brassard et al. (2020:7) anknytningens relevans inom 

socialt arbete och att det bör spela in i beslut om insatser. 

Taillieu et al. (2016) beskriver emotionell försummelse som en passiv handling vilket kan innefatta 

exempelvis föräldrars bristande känslomässigt engagemang till barnet eller oförmåga att möta 

barnet i dess känslor på ett adekvat sätt. Studiens resultat visar nivåskillnader i hur stor påverkan 

som konsekvenserna av emotionell vanvård har för barnet beroende på vilket sätt vanvården tas i 

uttryck (ibid.:3). 
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Genom att belysa konsekvenserna av emotionell vanvård vill vi lyfta vikten av att det yttersta 

skyddsnätet, i form av socialtjänst och rättsväsende, tar hänsyn till detta. Utifrån en förståelse för 

konsekvenserna av emotionell vanvård kan det påverka diskursens utformning eftersom både 

socialnämndens och förvaltningsrättens formulerande av problematiken präglas av vanvårdens 

skadliga effekter. 

3.5 Reflektioner över kunskapsläget 
Den inblick i forskningsläget som presenterats ovan visar genomgående negativa konsekvenser för 

barn som upplevt eller upplever emotionell vanvård, där psykisk ohälsa, ökad substansanvändning 

och anknytningsproblematik framhävts som de vanligaste konsekvenserna. Det ger även en inblick 

i svårigheten att bedöma emotionell vanvård eftersom det ofta baseras på en subjektiv bedömning 

där handlingarna inte är lika tydliga som vid fysisk vanvård. Forskningsläget visar även på de 

förväntningar som föreligger på föräldrar utifrån ett genusperspektiv som kan komma att påverka 

bedömningen av deras föräldraförmåga, där mödrar anses ha en större förväntan på god omsorg 

för sina barn än fäder. 

Utifrån vad vi observerat i den tidigare forskningen upplever vi en avsaknad av studier som belyser 

just känslomässig tillgänglighet. Majoriteten av den presenterade forskningen berör emotionell 

vanvård i stort, eller på sin höjd emotionell försummelse. Detsamma gäller studier som rör 

bedömning av känslomässig tillgänglighet. Eftersom vi tolkar bristande känslomässig tillgänglighet 

som enbart en underkategori av emotionell försummelse, som i sin tur tolkas till en underkategori 

till emotionell vanvård är det viktigt att ha det i åtanke när den tidigare forskningen ställs i relation 

till den här studiens forskningsfråga. Det går därför inte att rakt av dra paralleller huruvida bristande 

känslomässig tillgänglighet påverkar barnet, men det går att föra resonemang utefter den forskning 

som presenterats ovan. 

Majoriteten av den tidigare forskningen har baserats på en kvantitativ metod i form av enkätstudier 

alternativt en kvalitativ metod i form av intervjuer. Den studie som tenderar att påminna mest om 

vårt metodval är Petersson (2006) vars studie dock baseras på barnavårdsutredningar i stället för 

rättsfall. Dessutom har ingen av studierna analyserat resultatet med en diskursanalys. Vi anser att 

en diskursanalys av avgöranden enligt 2 § LVU kan bidra till forskningsfältet eftersom det kan 

komplettera studier vars fokus har varit upplevelser (intervjuer) eller omfånget (enkäter). Genom 

att utröna diskursen om bristande känslomässig tillgänglighet kan det även underlätta förståelsen 

av resultatet i de andra studierna. Vi hoppas därmed att vår forskningsfråga om diskursen kring 

bristande känslomässig tillgänglighet i domar enligt 2 § LVU, som även relateras till förväntningar 

på föräldraskapet hos mödrar och fäder, kan täcka den kunskapslucka vi observerat och därmed 

komplettera övriga studier inom forskningsfältet. 
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4. TEORI 

I följande kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk som består utav ett övergripande 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, Hirdmans teori om genuskontraktet, teorin om den “goda” och 

“problematiska” modern, Foucaults maktbegrepp samt det teoretiska ramverk som medföljer en 

kritisk diskursanalys som analysmetod. 

4.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Socialkonstruktivismen innebär ett förhållningssätt om att vår verklighet och kunskap baseras på 

konstruktioner där världsbilden inte kan betraktas helt objektivt (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000:11; Börjesson & Palmblad, 2007:9). Vad som utgör den sociala verkligheten baseras på en 

gemensam bild av social kunskap om hur saker och ting fungerar (Payne, 2016:40). Vanor, 

beteenden och sociala regler konstrueras utifrån hur människor interagerar med varandra (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013:274). Språk och verklighet kan inte separeras enligt ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv eftersom verkligheten inte kan förklaras eller förstås utan språket. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv driver sociala erfarenheter fram en förändring även om 

förändringen kan vara långsam (Payne, 2016:24). Inom socialkonstruktivismen har språket en 

väsentlig roll eftersom det bidrar till skapandet av rutiner och ageranden i olika sammanhang 

(Alvesson & Sköldberg, 2017:42). Sociala konstruktioner skapas inte enbart utifrån att någon 

språkligt befäster något utan behöver förankras i mer än enbart individers subjektiva uppfattningar 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013:268). Den sociala verkligheten uppfattas på olikartade sätt utifrån 

subjektiva erfarenheter, men vad som utgör samhällsbilden som de sociala konstruktionerna 

baseras på är den gemensamt accepterade sanningen (Payne, 2016:40). Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kommer vi granska diskursen om bristande känslomässig 

tillgänglighet och betrakta idealet av föräldraförmåga och idealet av mödrar och fäder som 

någonting konstruerat. Hacking (2000:167ff) belyser problematiken av att se någonting så allvarligt 

som barnmisshandel och utsatthet mot barn som konstruerat då det kan ifrågasätta att utsattheten 

inte alltid varit verkligt. Dock framhäver Hacking poängen med att begreppen konstruerats över 

tid utifrån praxis, professionellas bedömning och lagstiftning. Begreppen och kategoriseringarna 

har därmed utvecklats och konstruerats genom relationen av begreppsformuleringen och den 

faktiska verkliga händelsen. Därav kommer vi förhålla oss till emotionell vanvård och emotionell 

försummelse som något konstruerat och föränderligt. 

4.2 Genusperspektiv 
Vårt syfte är att undersöka skillnader i förväntningar på föräldraskapet och har därmed valt att 

använda Hirdmans genuskontrakt för att förstå könsskillnader i materialet och Bohmans teori om 

den “goda” och “problematiska” modern för att förstå underliggande förväntningar i synen på 

föräldraskap. 

4.2.1 Hirdmans genuskontrakt 
Hirdman benämner den underliggande könsordningen i samhället som ett genussystem. Systemet 

indelas i två kategorier, den åtskiljandets logik och den manliga normens logik. Logiken om ett 

åtskiljande grundas i synen av de biologiska skillnaderna mellan könen och logiken om den manliga 

normen grundas i det högre värderandet av manligt tänkande och handlande (Åström & Hirdman, 
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1992:89). Vi har valt att utgå från det som Hirdman (2004:120) benämner som genuskontraktet. 

Det beskriver vilket förväntningar på egenskaper och beteenden män och kvinnor ska ha. 

Genuskontraktet symboliserar uttalade framställningar (formella förväntningar), så väl som tysta 

överenskommelser (informella förväntningar) mellan könen och existerar både på privat och 

samhällelig nivå (Åström & Hirdman, 1992:90). Kontrakten överförs mellan generationer och kan 

urskiljas och tolkas utifrån olika tidseror. Teorin om genuskontraktet bidrar till en problematisering 

av de osynliga kontrakten och blir därmed symboliskt för hur skiljaktigheter mellan könen bidrar 

till påverkan på både individuell-, grupp- och samhällsnivå (Hirdman, 2004:120). Sociala identiteter 

konstrueras genom ett “vi och dem”-perspektiv genom en sammansmältning av sin egen självbild 

och andras uppfattning (Bergström & Ekström, 2018:256). Med förståelsen för genuskontraktet 

kan vi analysera vårt material utifrån ett genusperspektiv för att se om det går att urskilja 

könsskillnader i diskursen av mödrar och fäders föräldraförmåga samt bedömningen av den. 

4.2.2 Den “goda” och “problematiska” modern 
Bohman (1995) har utarbetat en teori om vad som utmärker en “god” eller “problematisk” moder. 

Vad som utgör en god mor grundas både i en praktisk och emotionell aspekt. Idealet för “goda” 

mödrar innebär krav på duktighet i form av arbete och praktisk kunskap likväl som att kunna 

tillgodose sina barns och andras emotionella behov (Bohman, 1995:115). Bohman (1995:123) 

grundar idealbilden på insamlat material av livshistorier där en förväntan om mödrars 

omsorgsförmåga, bekräftelse och känslomässiga tillgänglighet framkommer och skiljer sig från 

idealbilden av fäder. Modern beskrivs som problematisk när omsorgsförmågan brister och hon inte 

lyckas ta väl hand om hem, man och barn. Med förståelsen för idealet av den “goda” och 

“problematiska” modern kan vi analysera diskursen om föräldraförmåga och se om det 

förekommer en könsskillnad mellan mödrar och fäder i relation till de ideal som föreligger. 

4.3 Makt 
Makt är ett av de vanligaste begreppen som benämns i samband med Foucault och hans teorier 

(Nilsson, 2008:80). Foucaults förhållningssätt till makt var inte att ge en förklaring eller tolkning av 

den, utan snarare att beskriva maktutövandet och dess effekter (Foucault, 2008:209ff). Makt 

förekommer vid alla mellanmänskliga relationer och påverkas av allt som kan bilda en över- eller 

underordning såsom exempelvis kön, sexualitet, ålder och erfarenhet. Makt innebär inte att det 

behöver förekomma dominans, utan makt förekommer även i relationer där det inte finns en tydlig 

överordnad (ibid.:214ff). Det är utifrån makt som diskurser, begär och gester blir konstruerade 

(Nilsson, 2008:88; Foucault, 2008:181) och sedan förmår att vidareföra, bibehålla och producera 

makt (ibid.:93). Även Fairclough belyser hur diskurser konstrueras av makt (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000:69). Makten som existerar bakom ord och språkbruk är det som enligt Foucault 

bestämmer hur världen ska tolkas och förstås (Börjesson, 2003:34). Vad som anses som sant och 

falskt förändras över tid och är enligt Foucault en effekt av diskursiva praktiker. Makten bakom 

diskurserna behöver inte enbart ses som någonting negativt utan kan också innebära en positiv 

utveckling av förståelser och nya kategoriseringar (Bergström & Ekström, 2018:256). 

Med avstamp i Foucaults maktbegrepp kan vi beskåda vårt material utifrån vetskapen att makt kan 

synliggöras inom alla diskurser (Börjesson, 2003:38). Genom att undersöka diskurserna i domarna 

har vi urskilt de kategoriseringar som förekommer och undersökt om de skiljer sig på grund av 

maktordning. Vi kommer utifrån Hirdmans genuskontrakt och Bohmans teori om den “goda” och 
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“problematiska” modern försöka identifiera könsskillnader inom diskursen kopplat till deras 

föräldraskap. Det medför ett krav på en förståelse över hur maktskillnader kan se ut samt vilka 

effekter det kan få. Vi är även medvetna om den makt som förekommer både inom bedömningen 

av föräldraförmåga som socialarbetare, och i förhållande till tvångslagstiftningen. 

4.4 Kritisk diskursanalys 
Teori och metod har ett tydligt samband i diskursanalysen. Diskursanalysens huvudsyfte är att 

identifiera den sociala meningen bakom tal och text (Padgett, 2008:35). För att sedermera kunna 

använda diskursanalytiska verktyg för att angripa materialet behöver vi anta diskursanalysen som 

teori, vilket innebär att ontologiska och epistemologiska premisser måste accepteras. Vi behöver 

därmed utgå från att det är möjligt att synliggöra diskurser i skrivna dokument (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2000:10). Termen diskurs kan användas och definieras på olika sätt. Enligt vissa 

definieras en diskurs genom enbart användning av språk i form av text eller bild. Andra menar att 

en diskurs i en vidare definition kan sammanfattas som alla sätt människor agerar på. Det kan ske 

genom att människor använder språk eller andra sätt att kommunicera med varandra, men även 

beteenden och vanor (Bergström & Ekström, 2018:254). Faircloughs kritiska diskursanalys baseras 

på den senare definitionen av begreppet diskurs (Fairclough, 1992:3). Den kritiska diskursanalysen 

utgår från språket som en social aktivitet och motsäger språket som enbart ett 

kommunikationsverktyg. Språket avspeglar inte verkligheten som en objektiv sanning och något 

oomtvistligt utan snarare som något som konstrueras i interaktionen människor emellan och som 

är ständigt föränderlig (Bergström & Boréus, 2018:255; Fairclough, 1992:3). Fairclough menar även 

att diskurser konstruerar olika identiteter, vilket kan liknas med den socialkonstruktivistiska 

ansatsen (Boréus & Seiler Brylla, 2018:309). Genom att granska föreställningar om 

samhällsfenomen utifrån en kritisk diskursanalys går det att uppmärksamma olika perspektiv och 

budskap i diskursen (ibid.:345). 

I en kritisk diskursanalys anses språket som en handling så är socialt och historiskt situerad. Enligt 

Winther Jörgensen och Phillips (2000:68ff) menar Fairclough att människors personliga egenskaper 

och identiteter samspelar med sociala strukturer. Genom att använda teorin och metoden går det 

att belysa hur diskursiva praktiker reproducerar ojämlika förhållanden. Kritisk diskursanalys 

positionerar sig som ett kritiskt angreppssätt som är engagerat i social förändring och för att 

blottlägga ojämlika maktförhållanden. Fairclough anser att textanalys ensamt inte är tillräckligt för 

att förstå en diskurs, utan menar att den behöver kompletteras med en annan teori. Detta utifrån 

att en textanalys inte till fullo beskriver hur diskursens beteendemönster är utformade (ibid.:72). Vi 

anser att Faircloughs kritiska diskursanalys lämpar sig väl som teori för vår studie eftersom vi delar 

synsättet om att det går att utläsa diskurser ur dokument. Dessutom ser vi teorin som kompatibel 

med våra övriga teorier. 
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5. METOD 

Vi har utgått från en socialkonstruktivistisk ansats och har utifrån en kvalitativ metod genomfört 

en dokumentstudie av domar enligt 2 § LVU. Vi har redogjort för studiens avgränsningar, urval 

och datainsamling vilket efterföljs av en beskrivning av studiens analysmetod. Resultatet har 

analyserats med hjälp av en kritisk diskursanalys och Faircloughs tredimensionella modell. Därefter 

följer metodologiska överväganden där metodens möjligheter och begränsningar presenteras. 

Slutligen har vi redogjort för vår bedömning av studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

samt våra etiska överväganden. 

5.1 Material, avgränsningar och urval 
Dokumentstudier är en vedertagen metod inom kvalitativ forskning vilket innebär en textanalys av 

ett material (Padgett, 2008:122). I strävan efter att undersöka diskursen som formar förståelsen av 

bristande känslomässig tillgänglighet valde vi att begränsa vårt urval till enbart förvaltningsrättsliga 

domar. Vårt material består därmed inte av beslut från andra eller tredje instans. Vi valde att 

genomföra en diskursanalys för att kunna identifiera språkliga mönster och undersöka hur dessa 

förhåller sig till bristande känslomässig tillgänglighet. Eftersom vi valt att analysera diskursen i 

relation till dess samhällspåverkan och betrakta diskursen utifrån ett kritiskt angreppssätt valde vi 

att göra en kritisk diskursanalys enligt Faircloughs tredimensionella modell. Genom att anta en 

socialkonstruktivistisk ansats kan syftet uppfyllas genom att granska diskursen kring bristande 

känslomässig tillgänglighet och skillnader i förväntningar på föräldraskap utifrån hur det skapas 

och återskapas i olika sammanhang (Börjesson & Palmblad, 2007:9). 

Empirin baseras på domar enligt 2 § LVU enligt en geografisk avgränsning från Förvaltningsrätten 

i Uppsala. Förvaltningsrätten i Uppsala inkluderar närliggande kommuner vilka utgörs av 

Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar, Arboga, Fagersta, 

Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås, 

Norrtälje, Sigtuna och Upplands Väsby. Detta bidrar till en variation i vårt empiriska underlag 

eftersom domarna därmed kan påvisa diskurser i både små och stora kommuner och därmed 

jämföras med fler av landets förvaltningsrätter och kommuner. Vi har även avgränsat 

materialinsamlingen till att enbart studera domar under året 2020 för att kunna presentera ett så 

aktuellt resultat som möjligt. Eftersom vi medvetet valt att undersöka domar från en förvaltningsrätt 

och från ett visst tidsintervall har vi använt oss av ett strategiskt urval av domar. Det innebär att 

urvalet formas specifikt utifrån vad som på bästa sätt besvarar studiens frågeställningar (Alvehus, 

2013:67). Vi har enbart studerat domar där vårdnadshavarnas bristande känslomässiga tillgänglighet 

berörts i förvaltningsrättens bedömning eller i socialnämndens anförande. Urvalet av vår empiri 

inkluderar fler bedömningskriterier, exempelvis brister i den grundläggande omsorgen, än 

vårdnadshavarnas bristande känslomässiga tillgänglighet. Detta eftersom vård av barn och unga 

enligt 2 § LVU sällan enbart har bristande känslomässig tillgänglighet som domskäl. Dock kommer 

vi enbart fokusera på diskursen om bristande känslomässig tillgänglighet i bearbetningen av vårt 

material. 

Något att vara uppmärksam på är skillnaden i förvaltningsrättens beskrivning av bristande 

känslomässig tillgänglighet och de underrubriker som ingår i området föräldraförmåga i BBIC-

modellen. Bristande känslomässig tillgänglighet ingår ofta i förvaltningsrättens benämning av 
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bristande omsorg. Däremot separeras “grundläggande omsorg” och “känslomässig tillgänglighet” 

i BBIC-modellen. 

5.1.1 Datainsamling 
Studien baseras på domar enligt 2 § LVU som inhämtats från Junos databas i april 2021. Vid en 

första sökning med söktermerna “2 § LVU” och en avgränsning till Uppsala Förvaltningsrätt och 

år 2020, fick vi ett resultat på 217 domar. Vi genomförde sökningen för att få en överblick över 

antalet domar enligt 2 § LVU för att sedan kunna sätta det i relation till antalet domar som berör 

bristande känslomässig tillgänglighet. Därefter gjorde vi en andra sökning för att uppfylla våra 

avgränsningar och använde därför söktermerna “2 § LVU” AND “känslomässig tillgänglighet”, år 

2020 och Uppsala Förvaltningsrätt. Resultatet i sökningen visade oss alla domar inom vår 

avgränsning som innehöll begreppet känslomässig tillgänglighet vilket var 33 stycken. Vid en första 

gallring och genomläsning efter huruvida känslomässig tillgänglighet var en del av domen återstod 

31 domar som uppfyllde våra kriterier. Vid ytterligare en genomläsning av materialet sorterade vi 

bort ytterligare tre domar då varken socialnämnden eller förvaltningsrätten hade uttalat sig om 

bristande känslomässig tillgänglighet. Därav bestod vårt material slutligen av 28 domar som utgör 

vår empiri. Vi är medvetna om att även de domar som inte uttryckligen nämner ”känslomässig 

tillgänglighet” kan ha en inverkan på diskursen. Vi har dock valt att enbart ha med domar där 

begreppet ”känslomässig tillgänglighet” förekommer eftersom vi vill undersöka de formuleringar 

där socialnämnden och förvaltningsrätten specifikt formulerar en bedömning av känslomässig 

tillgänglighet. 

5.1.2 Materialets organisering 
Vår empiri består av domar som alla börjar med en översikt av domens berörda personer samt 

vilket lagrum den sökande åberopat. Genomgående i vårt empiriska material är att domarnas 

sakfråga är om det finns behov av 2 § LVU. Domen innehåller bakgrund och yrkanden från 

socialnämnden, vårdnadshavare och de ungas ställföreträdare för att sedan utmynna i tillämpliga 

lagbestämmelser samt förvaltningsrättens bedömning. Till sist bifogas information om överklagan. 

De 28 domar som 2020 rörde bristande känslomässig tillgänglighet och som bedömdes vara av 

relevans för vår studie innehöll två mål där pappa står som ensam vårdnadshavare, nio domar där 

mamma står som ensam vårdnadshavare samt 17 domar där både mamma och pappa står som 

vårdnadshavare. 

5.2 Kritisk diskursanalys enligt Fairclough 
Studien utgår från Faircloughs angreppssätt på den kritiska diskursanalysen. Fairclough (1992:3) 

menar att det som skapar diskursen är dels kommunikativa händelser, det vill säga uttryck av språk 

i tal eller text inom ett visst område. I ljuset av vår forskningsfråga anser vi att det är relevant att 

analysera den lingvistiska texten och dess språkbruk för att sedan kunna utläsa hur den diskursiva 

och sociala praktiken ser ut. I vår studie består den kommunikativa händelsen av 

förvaltningsrättsliga domar enligt 2 § LVU. 
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5.2.1 Den tredimensionella modellen 
Fairclough använder en tredimensionell modell i den diskursiva analysen som innebär att 

kommunikativa händelser består av tre dimensioner: text, en diskursiv praktik och en social praktik 

(Fairclough, 1992:62). 

 

Figur 2. Tredimensionella modellen (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:74). 

● Text 

Den första dimensionen är text och med det menas bild, skrift, tal eller en blandning av dessa. Det 

vill säga textens uppbyggnad lingvistiskt utifrån egenskaper som ordval och grammatiska struktur 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2000:74). Värt att ha i åtanke är att Fairclough benämner 

kommunikativa händelser som text, det vill säga inte enbart en faktisk text, utan även tal, film eller 

andra typer av kommunikativa händelser (Fairclough, 1992:4). Genom att först studera textens 

egenskaper går det att genomföra en tolkning av hur diskurserna framkommer i texten (Winther 

Jörgensen & Philips, 2000:87). Diskursen återspeglas i de mönster av beteenden och föreställningar 

vi urskiljer i materialet (Alvesson & Sköldberg, 2017:332). 

● Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken utgör den andra dimensionen och syftar på hur texter produceras, 

konsumeras och distribueras (Fairclough, 1992:73). Det avser vilka diskursiva antaganden de som 

producerar texten utgår ifrån och vilka diskursiva antaganden konsumenten av texten utgår ifrån. 

Med andra ord betyder det vilken förförståelse konsumenten och producenten av texten har vilket 

påverkar hur texten tolkas (Fairclough, 1992:65). Vid analys av den diskursiva praktiken studeras 

den genom att analysera hur texten är producerad och hur den uppfattas utifrån olika 

angreppsvinklar (Winther Jörgensen & Philips, 2000:85). 

● Social praktik 

Den sociala praktiken kan beskrivas som de handlingar och beteenden människor agerar på utifrån 

de diskurser som råder (Fairclough, 1992:63). Människor agerar på olika sätt utifrån olika diskurser. 

Social praktik innefattar alltså dels språkanvändning genom tal eller text men likaså annan typ av 

interaktion (Bergström & Boréus, 2018:309). Det kan handla om hur man förhåller sig till varandra, 

vilka förväntningar som föreligger i mötet med andra människor eller andra typer av vedertagna 
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antaganden människor utgår från. Genom att sedan tillämpa sociologiska teorier kan materialet 

analyseras i relation till den sociala praktiken (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:75). 

5.2.2 Interdiskursivitet, intertextualitet, modalitet och transitivitet 
Utöver den tredimensionella modellen präglas skapandet av diskurser genom diskursordningar 

(Fairclough, 1992:68). Som nämnt under 4.1 Socialkonstruktivistiskt perspektiv och 4.5 Kritisk 

diskursanalys agerar människor på olika sätt utifrån olika diskurser. Det betyder att flera diskurser 

råder på en och samma gång inom ramen för samma eller närliggande kontexter. Flera diskurser 

inom eller mellan diskursordningar kallas för interdiskursivitet. En diskursordning beskrivs som ett 

samlat beteendemönster eller språkbruk inom ett område (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:76). 

Diskursordningarna binder samman diskurserna och genom att använda dem på nya sätt kan även 

diskursordningar förändras (Fairclough, 1992:126). 

Intertextualitet utgör ett analysverktyg i Faircloughs analysmodell. Intertextualitet används för att 

undersöka hur en text förhåller sig till tidigare texter. Fairclough menar att alla kommunikativa 

händelser står i relation till tidigare kommunikativa händelser och att ingen händelse är helt 

frånkopplad från vad som hänt förut (Fairclough, 1992:101). En kommunikativ händelse är således 

alltid påverkad av tidigare kommunikativa händelser inom diskursen (Winther Jörgensen & Phillips, 

2000:77). 

Modalitet är ett begrepp som Fairclough använder för att belysa graden av säkerhet som 

producenten av en text uttrycker (Fairclough, 1992:158). Om skribenten uttrycker att “X är elak” 

tyder det på att skribenten är säker på sin sak och instämmer till fullo med påståendet. Detta utgör 

en högre grad av modalitet än exempelvis påståendet “X kan av vissa uppfattas som elak” som 

därav är av lägre grad av modalitet (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:87). Modalitet kan vara 

användbart som analysverktyg och vilken grad av modalitet en text har inom en diskurs kan ge 

värdefull information om en diskurs förhållningssätt till något. 

Transitivitet är ett annat begrepp som Fairclough använder sig av. Vid analysen av en texts 

transitivitet studeras hur händelser och processer hänger ihop mellan subjekt och objekt. 

Transitivitet används alltså för att belysa hur en händelses orsak och verkan framställs inom en viss 

diskurs. För att belysa vilken person, händelse eller process som utgör orsaken till något använder 

sig Fairclough av begreppet agent. Med andra ord utgör agenten orsaken i sambandet mellan orsak 

och verkan (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:87). Beroende på vilket perspektiv producenten 

av en text anlägger vid beskrivningen av en händelse går det att undersöka om händelsen framställs 

som en aktiv handling eller en händelse som sker av sig självt. Vem som tillskrivs ansvaret för en 

händelse påverkar vilka tolkningar läsaren gör av texten (Boréus & Seiler Brylla, 2018:345). När en 

person utmålas som orsak till en händelse beskrivs det som en aktiv handling medan en passiv 

handling består av en mening där verkan inte beskrivs ha en särskild orsak, det vill säga agent 

(Fairclough, 1992:178). 

5.2.3 Praktisk tillämpning av den tredimensionella modellen 
Vi började med att markera upp vårt material utifrån om familjen bestod av en ensam 

vårdnadshavare, mamma respektive pappa eller en familj med två vårdnadshavare för att kunna 

utläsa eventuella könsskillnader. De familjer med två vårdnadshavare bestod uteslutande utav en 

kvinna och en man enligt förvaltningsrättens framställning av juridiskt kön. Därefter markerade vi 
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upp partierna i domarna som relaterade till känslomässig tillgänglighet för att enklare och på ett 

mer effektivt sätt senare se vilka delar vi inkluderar i kodningen. 

Dimension 1 - Texten 

“Genom vårdnadshavarnas konflikt utsätter de barnet för en känslomässig press som hon far 
illa av. Konflikten har inneburit och alltjämt innebär att barnet inte får erfara en god 
känslomässig tillgänglighet och känslomässigt stöd från sina vårdnadshavare. Avsaknaden av 
en omvårdnadsallians av barnet från vårdnadshavarnas sida innebär att grunden saknas för att 
hon ska kunna utveckla en god psykisk hälsa.” 

I bearbetningen av vårt material studerade och kodade vi materialet utifrån värdeord och 

beskrivande ord kopplat till bristande känslomässig tillgänglighet. Vi började med att koda vårt 

material utifrån de begrepp som socialnämnden och förvaltningsrätten tydligt sammankopplade till 

bristande känslomässig tillgänglighet. Vi kodade sedan närliggande ord och begrepp som vi 

bedömde påverkade diskursen kring bristande känslomässig tillgänglighet. 

“Genom vårdnadshavarnas konflikt utsätter de barnet för en känslomässig press som hon far 
illa av. Konflikten har inneburit och alltjämt innebär att barnet inte får erfara en god 
känslomässig tillgänglighet och känslomässigt stöd från sina vårdnadshavare. Avsaknaden av 
en omvårdnadsallians av barnet från vårdnadshavarnas sida innebär att grunden saknas för att 
hon ska kunna utveckla en god psykisk hälsa.” 

Vid nästa genomläsning kodade vi materialet utifrån den modalitet vi kunde utläsa, det vill säga 

med vilken säkerhet som socialnämnden eller förvaltningsrätten bedömde bristande känslomässig 

tillgänglighet och anknytande begrepp och händelser. Vi kodade materialet utifrån om vi ansåg att 

det var hög eller låg grad av modalitet. I ovanstående citat förekom enbart hög grad av modalitet. 

Låg grad av modalitet hade kunnat synliggöras vid en osäker eller tvetydig formulering. 

“Genom vårdnadshavarnas konflikt utsätter de barnet för en känslomässig press som hon far 
illa av. Konflikten har inneburit och alltjämt innebär att barnet inte får erfara en god 
känslomässig tillgänglighet och känslomässigt stöd från sina vårdnadshavare. Avsaknaden av 
en omvårdnadsallians av barnet från vårdnadshavarnas sida innebär att grunden saknas för att 
hon ska kunna utveckla en god psykisk hälsa.” 

Som tredje moment kodade vi domarna utifrån den transitivitet vi kunde urskilja i domarna, det 

vill säga vad vi kunde identifiera för subjekt som föranlett problemet om bristande känslomässig 

tillgänglighet. Vi kodade transitivitet utifrån hur tydligt producenten angav en agent till en händelse. 

I ovanstående exempel kodade vi citatet som en aktiv handling då det tydligt gick att identifiera 

sambandet mellan orsak och verkan och vem som bär ansvaret för barnets situation. Passiva 

handlingar förekommer vid bristfälliga hänvisningar till subjektet. 

När kodningen var klar sammanställde vi koderna utefter om det var uttalanden från 

socialnämnden eller förvaltningsrätten, samt om koden berört en mammas eller pappas agerande. 

Det gav oss en överblick av vårt material som vi sedan identifierade nyckelbegrepp och teman 

utifrån, vilket utgjorde grunden för sammanställningen av vårt resultat och vår analys. 

Dimension 2 - Diskursiv praktik 

Vid analysen av dimension två, diskursiv praktik, utgick vi från vårt ursprungliga obearbetade 

material samt det bearbetade materialet från första dimensionen. För att närma oss den diskursiva 

praktiken undersökte vi materialets producent och konsument, distributionen av texten samt vilken 
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förförståelse materialet förväntar sig att konsumenten och producenten har. Vi undersökte 

domarnas intertextualitet vilken kan relateras till producentens förförståelse. Vi undersökte även 

närliggande diskurser för att kunna urskilja en diskursordning samt graden av interdiskursivitet. 

Vi ställde följande frågor för att redogöra för den diskursiva praktiken inom vår empiri: 

- Vem producerar texten? 

- Var finns texten? Hur stor påverkan får det på diskursen? 

- Hur ser konsumentens och producentens förförståelse ut? Vad ställer materialet för krav 

på förförståelse? 

- Föreligger det någon diskursordning? 

- Vilka diskurser kommer till uttryck? 

- Hur förhåller sig dessa diskurser till varandra? 

- Hur ser empirins intertextualitet ut? 

Dimension 3 - Social praktik 

I sammanställningen av resultat och analys enligt den tredje dimensionen, social praktik, valde vi 

att tematisera vårt material utifrån de områden vi anser är framträdande i relation till diskursen om 

bristande känslomässig tillgänglighet. De teman vi identifierat var könsskillnader och föräldraskap, 

barnets bästa och barnets rätt samt maktskillnader. Inom vardera tema reflekterade vi över hur det 

resultat vi presenterat enligt den första dimensionen, textnivå, kan få för effekter i samhället samt 

hur samhället i stort kan komma att påverka diskursen om bristande känslomässig tillgänglighet. 

Vi ställde följande frågor för att redogöra för den sociala praktiken inom vår empiri: 

- Hur skildras våra teman i relation till vårt material? 

- Hur reproducerar texten och språket könsskillnader och föräldraskap, barnets bästa och 

barns rätt samt maktskillnader? 

- Vad kan diskursen i relation till våra teman komma att få för konsekvenser i samhället? 

- Vad i samhället skulle kunna påverka diskursens utformning i relation till våra teman? 

5.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Ruth (1991:284ff) redogör för reliabilitet som innebär att det insamlade materialet ska vara tillräckligt 

rikt på information för att kunna besvara forskningsfrågan samt att forskaren ska ha transparens i 

analysprocessen. Vi har därmed underbyggt våra resonemang om textanalysen med citat och 

urplock av hur tankegången har gått till samt beskrivit framtagandet av empirin för att uppnå 

transparens utan att röja domarnas målnummer. Att uppnå reliabilitet vid en diskursanalys kan 

anses problematiskt i och med att analysmetoden ofta medföljer med en subjektivitet i författarnas 

tolkning av materialet samt dess valda begreppsdefinitioner. Det kan därmed vara svårt för en 

annan författare att genomföra samma studie och få fram samma eller liknande resultat eftersom 

en sådan transparens kan vara svår att uppfylla då analysen bygger på författarnas tolkning av 

språket och diskursen (Bergström & Ekström, 2018:294). Däremot bör reliabilitetskriteriumet om 

att andra forskare ska kunna genomföra samma studie fortfarande fungera som en måttstock i 

vilken transparensnivå författarna bör lägga sig på (Bergström och Boréus, 2018:41). Vi har 

eftersträvat att uppfylla reliabilitetskraven genom både informationsrikt innehåll och transparens i 
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både metoden och analysprocessen genom att tydligt beskriva framtagandet av vår empiri samt vårt 

tillvägagångssätt under analysen. 

För att uppnå validitet i en studie är det viktigt att studien mäter det som den avser att mäta enligt 

forskningsfrågan (Sohlberg & Sohlberg, 2013:133) och att avgränsningen av den data som 

undersöks motiveras väl (Bergström & Boréus, 2018:38ff). För att upprätthålla validiteten under 

studiens gång har vi därmed genomgående återkopplat till vårt syfte och våra frågeställningar för 

att säkerhetsställa att vi inte bortgår från studiens grundläggande syfte. En del av syftet som medför 

svårigheter i att uppnå validitet är frågeställningen om att identifiera eventuella könsskillnader i 

domarna. Validiteten av föräldrarnas könsidentitet är ingenting vi kan säkerställa eller fråga 

vårdnadshavarna om, utan vi utgår från vad som benämns som mamma respektive pappa i 

domarna oavsett vad deras kroppsliga kön, juridiska kön, könsidentitet eller könsuttryck är. 

Begreppsanvändning och närmande av forskningsfrågan baseras på författarnas förförståelse vilket 

kan anses strida mot kriterierna för validitet. Därför måste det finnas en medvetenhet från 

författarna om hur studien påverkats av deras egna erfarenheter och förståelse av begrepp 

(Bergström & Ekström, 2018:38ff). I vår studie påverkas våra definitioner av begreppen baserat på 

vår egen förförståelse av vad de betyder. För att definitioner ska vara så neutrala som möjligt har 

vi utgått från olika författares definitioner som överensstämt med vår förförståelse. På samma sätt 

har även vår kodning av materialet påverkats av våra subjektiva tolkningar vilket kräver en 

medvetenhet om att det kan ha påverkat analysen. 

Att en studie är generaliserbar innebär att resultatet kan användas i andra sammanhang än i det som 

studien ämnat att undersöka. Kvalitativa studier anses ha svårare att uppnå en generaliserbarhet än 

kvantitativa studier eftersom det empiriska underlaget ofta är mer begränsat (Bryman, 2002:260). 

Någonting som talar för att vår studie är generaliserbar är att den baserats på alla domar enligt 2 § 

LVU från Förvaltningsrätten i Uppsala 2020 som benämner bristande känslomässig tillgänglighet 

vilket bidrar till ett mer generellt och jämförbart resultat. Utifrån att förvaltningsdomstolarna utgår 

från samma prejudikat, praxis och lagrum går det argumentera för att resultatet i vår studie är 

generaliserbart. Dock baseras vår empiri på ett visst tidsintervall och är avgränsat till domar som är 

direkt relevanta för studiens syfte vilket talar emot studiens generaliserbarhet då det begränsar 

urvalet av empirin. 

5.4 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (1990:6ff) har fyra allmänna huvudkrav på hur forskningen bedrivs utifrån en etisk 

aspekt; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I vår 

studie innebär det bland annat en övervägning kring vilken information vi väljer att delge från 

domarna. Eftersom domar är allmänna handlingar inhämtas inget samtycke från individerna i 

rättsfallen. Därför kommer individerna skyddas mot exponering genomgående under studien 

genom att både personuppgifter och rättsfallens målnummer anonymiseras. Vid 

sammanställningen av vår kodning ändrade vi citaten som innehöll namn till “barnet”, “mamman”, 

“pappan” eller “föräldrarna”. Vi bedömde att individens personuppgifter som exempelvis ålder 

eller familjeförhållanden inte är av relevans för vår studie och är därmed inte etiskt försvarbart att 

delge. Det insamlade materialet har enbart använts i forskningssynpunkt vilket Vetenskapsrådet 

(2017:39) betonar i ”God forskningssed” som en viktig del inom forskningsetik. Efter att resultatets 
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sammanställning var klart slängdes domarna i en soptunna specifikt avsedd för sekretessbelagt 

material. Eldén (2020:76) beskriver vikten av att göra etiska överväganden genomgående under 

hela uppsatsskrivandet, vilket vi har haft i åtanke vid insamlandet och bearbetningen av vårt 

material. 

5.5 Metodologiska överväganden 
Vid dokumentstudier bör författaren reflektera över metodologiska begränsningar, som exempelvis 

i vilket syfte textmaterialet är skriven. Det kan medföra att relevant information för studien saknas 

då materialet producerats i ett annat syfte än för forskning (Padgett, 2008:124). Vår empiri är 

upprättad för att delge rättsprocessen vid beslut om vård enligt LVU. Materialet är därmed inte 

framtaget i syftet att belysa diskursen om bristande känslomässig tillgänglighet. Dessutom har vi 

varit medvetna om att producenten bakom definitioner av begrepp och sociala problem, som ofta 

definieras av stora aktörer såsom Polisen, Socialstyrelsen och Försäkringskassan, är subjektiva och 

är präglade av sitt eget synsätt (Börjesson & Palmblad, 2007:9). Förvaltningsrättens språkbruk 

präglas av prejudikat och formuleringar i lagtexten och utgår från Socialstyrelsens definition av 

bristande känslomässig tillgänglighet. Diskurserna bör därför studeras med hjälp av teorier, ansatser 

och begrepp för att utarbeta nya mer oberoende diskurser. Språket är komplext och 

kontextberoende vilket innebär att språket inte till fullo beskriver verkligheten. Det är dock möjligt 

att utläsa vad producenten av texten har för uppfattning och synsätt på det som beskrivs, vilket vi 

analyserar utifrån textens modalitet (Alvesson & Sköldberg, 2017:330). Enligt Bergström och 

Ekström (2018:293) ökar produktionen av texter årligen vilket medför att vikten av att undersöka 

texter diskursanalytiskt blir alltmer relevant. Någonting vi som författare varit medvetna om är att 

genom studerandet av en diskurs tenderar vi också att upprätthålla den. Utifrån ett 

konstruktivistiskt perspektiv anses diskursen både konstruera den som läser texten och den som 

texten åsyftar (ibid.:293). 

Någonting som både vi och läsaren behöver ha i åtanke är att vårt material baseras på främst 

förvaltningsrättens val av formuleringar. Socialnämnden skickar in ett utlåtande eller framför sina 

ståndpunkter i rättssalen som sedan förvaltningsrätten sammanfattar skriftligt i domslutet. Även 

om socialnämnden därmed bidrar till konstruerandet av diskursen då de fortfarande uttrycker sig 

om bristande känslomässig tillgänglighet, är det förvaltningsrätten som konstruerar det material vi 

studerar eftersom de sammanfattar parternas argument. Vi anser dock att det ändå är relevant att 

studera socialnämndens utlåtanden då vi identifierat skillnader mellan hur begreppet bristande 

känslomässig tillgänglighet beskrivs i socialnämndens anförande och i förvaltningsrättens beslut. 

Det tyder på att förvaltningsrätten tillgodoser och inkluderar färdiga formuleringar från 

socialnämndens utredning, även om det är förvaltningsrätten som väljer vilka delar som anses 

relevanta och bör fungera som domskäl till domslutet. Vidare är det värt att nämna att 

förvaltningsrätt, socialnämnd, myndighet och stat inte agerar som ett slags utommänskligt organ 

utan att arbetet utförs av samhällsmedborgare. När vi i vår studie använder oss av formuleringar 

som “förvaltningsrätten anser att.…” eller “staten slår fast…” syftar vi på de personer som arbetar 

inom dessa myndigheter. Utifrån att diskursen synliggörs i form av myndighetsbeslut anser vi att 

det ger ökad tyngd och påverkan till diskursen om bristande känslomässig tillgänglighet. 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 

I följande kapitel redogör vi för vårt resultat enligt den tredimensionella modellen. Vi börjar med 

att framställa vårt resultat och analys på en textnivå där empirins värdeord, modalitet och 

transitivitet redogörs för. Därefter identifierar vi den diskursiva praktiken. Vi redogör för 

konsumentens och producentens förförståelse, identifierad interdiskursivitet och belyser en 

identifierad diskursordning samt den grad av intertextualitet vi kan urskilja i vårt material. Kapitlet 

avslutas med en redogörelse för den sociala praktiken utifrån olika mönster som vi anser påverkar 

och blir påverkad av olika samhällsfenomen. De mönster vi identifierat och analyserar är 

könsskillnader och föräldraskap, barnets bästa och barnets rätt samt maktförhållanden. 

6.1 Dimension 1 - Texten 
Vid studerandet av diskursen om konstruerandet av bristande känslomässig tillgänglighet har vi valt 

att studera värdeord och formuleringar samt den modalitet och transitivitet vi kan utläsa i domarna. 

Där vi vill belysa en poäng eller ett värdeord har vi gjort texten i fetstilt. 

6.1.1 Värdeord och formuleringar 
För att identifiera diskursen om bristande känslomässig tillgänglighet har vi sammanställt citat som 

förekommer i domarna kring bristande känslomässig tillgänglighet. För att kunna utläsa eventuella 

skillnader i vårt material har vi kategoriserat koderna utifrån ordval i beskrivandet av mammors 

respektive pappors bristande känslomässiga tillgänglighet i socialnämnden samt förvaltningsrätten. 

6.1.1.1 Relaterade begrepp till bristande känslomässig tillgänglighet 

Känslomässig tillgänglighet benämns vanligen i relation till emotionell kontakt, känslomässigt stöd, 

empati och känslomässig inlevelse. Begreppet förekommer ofta i samband med beskrivning av 

föräldraförmåga där orden “läsa barnets signaler”, “trösta barnen” och “ta initiativ till dialog och 

lek” förekommer. Känslomässig tillgänglighet benämns som någonting ett barn behöver för en 

trygg närvaro och ett exempel på hur det framkommer i domarna är att barn har ett behov av 

“trygga vuxna som kan erbjuda känslomässigt stöd”. Det här ger en inblick i de förväntningar 

som föreligger på föräldern och att känslomässig tillgänglighet inkluderar situationer där barnets 

känslor står i fokus. I domarna framställs dock känslomässig tillgänglighet övergripande som 

någonting bristfälligt. Bristande känslomässig tillgänglighet kopplas i majoriteten av domarna till 

bristande omsorg som medför en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan förvaltningsrättens och socialnämndens ordval och 

formuleringar påverka och bidra till en förändring av hur diskursen kring bristande känslomässig 

tillgänglighet ser ut. Eftersom det är statlig myndighet som formulerar bristande känslomässig 

tillgänglighet bidrar det i hög grad till diskursen och det vedertagna förhållningssättet till begreppet. 

Genom att läsa om bristande känslomässig tillgänglighet formas vår verklighet och förståelse av 

begreppet efter hur det framställs av producenten, vilket i vårt fall är förvaltningsrätten. 

Även begreppet anknytning är ett av de begrepp som figurerar i samband med bristande 

känslomässig tillgänglighet. Exemplet “barnet behöver en primär omsorgsperson och en trygg 

anknytning” visar hur socialnämnden artikulerar barnets behov av en trygg anknytning. 

Problematisering av anknytningsskador mellan barnet och föräldern återfinns både i bedömning av 

den risk som barnet löper på lång sikt samt kring hur barnets anknytning till föräldrarna tagit skada 
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till följd av bristande känslomässig tillgänglighet. Gökçe och Yılmaz (2018:45) framställer ett 

liknande resultat och belyser framförallt vikten av att både mammans och pappans anknytning till 

barnet bör belysas av professionella. Vi har inte identifierat några könsskillnader huruvida 

socialnämnden eller förvaltningsrätten beskriver anknytningsproblematik hos mammor och 

pappor. Av de domar som benämner anknytning är det formulerat likt citatet ovan, det vill säga 

formulerat utifrån barnets behov och inte utifrån föräldrarnas brister. Vi har inte identifierat någon 

större skillnad i begreppsanvändning eller språkbruk hos socialnämnden kontra förvaltningsrätten 

vilket visar på en gemensam betydelse och innebörd av begreppet anknytning i diskursen av 

bristande känslomässig tillgänglighet. 

“Konflikten och svårigheten i samarbetet mellan barnets föräldrar medför negativa 
konsekvenser för barnet och är dessutom en allvarlig riskfaktor som påverkar den 
känslomässiga relationen mellan honom och pappa.” 

Ett mönster vi har identifierat är att relationskonflikter föranleder negativa konsekvenser för 

barnet. Socialnämnden och förvaltningsrätten benämner barnets problematik som en konsekvens 

av föräldrarnas relationskonflikt. En återkommande konsekvens av relationskonflikter inom 

familjen som framförallt förvaltningsrätten belyser är anknytningsproblematik. Förvaltningsrätten 

formulerar sig i en dom som “Vidare har den djupgående relationskonflikten påverkat hans 

anknytning till föräldrarna.”. Vi uppmärksammade att just relationskonflikter ansågs vara en tydlig 

orsak till bristande känslomässig tillgänglighet i flertalet domar. Att belysa relationskonflikter som 

en orsak till bristande känslomässig tillgänglighet är någonting som bidrar till konstruerandet av 

diskursen och bidrar till att skapa konsensus kring vilka beteenden som anses som bra eller dåliga. 

Att anknytningsproblematik är en vanlig konsekvens av bristande känslomässig tillgänglighet är 

någonting som Brassard et. al. (2020:7) belyser i sin studie. I vår empiri förekommer detta i 

förvaltningsrättens utläggning om anknytningen som en konsekvens av relationskonflikterna. Även 

om de inte skriver ut vad konsekvenserna av anknytningsproblematik innebär för barnet är det 

underförstått i läsningen att det inte är någonting positivt. 

6.1.1.2 Könsskillnader 

Någonting som utmärker sig i både socialnämnden och förvaltningsrätten är att mammor beskrivs 

som oförmögna att erbjuda sina barn känslomässig tillgänglighet. Formuleringar som exempelvis 

“oförmåga att läsa barnets signaler”, “har inte förmåga att tillgodose känslomässig tillgänglighet” 

och “saknar förmåga till känslomässig tillgänglighet” är vanligt förekommande vilket är 

formuleringar som både synliggörs i socialnämndens anförande och i förvaltningsrättens 

bedömning. I domar där pappors förmåga av känslomässig tillgänglighet beskrivs används snarare 

begrepp som “allvarliga brister”, “bristande förmåga” och “oro för pappans bristande förmåga 

kring känslomässig tillgänglighet”. Skillnaderna i framställandet av formuleringarna blir att pappans 

bristande känslomässiga tillgänglighet beskrivs som brister, medan mammans beskrivs som 

oförmåga. Att mammor och pappors beteende benämns olika går att förstå utifrån Hirdmans 

genuskontrakt tillsammans med teorin om den “goda” modern. Den “goda” modern ger en bild 

av de förväntningarna som föreligger en mamma på både ett praktiskt och emotionellt plan 

(Bohman, 1995:123). Genuskontraktet identifierar skillnader i förväntan på kvinnor och män, vilket 

i vårt fall går att härleda till diskursens skillnader mellan mammors och pappors bristande 

känslomässiga tillgänglighet som framgår i domarna (Hirdman, 2004:120). I Crawford och Bradleys 

(2016:229) studie belyser de hur mödrar beskrivs i förmåga kopplat till de formella och informella 
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förväntningarna som föreligger. Genom att förstå innebörden av genuskontraktet med de 

förväntningar som föreligger av den “goda” modern, kan vi lättare förstå de uppkomna skillnaderna 

i vårt material och härleda det till samhälleliga och strukturella ideal. 

Någonting som går att utläsa i socialnämndens anföranden är beskrivandet av mammors 

åsidosättande av barnets behov framför sina egna. Det visar sig i formuleringar som “Mamman 

sätter sina behov i främsta rummet”. Fenomenet beskrivs även i relation till mammors prioritet, 

exempelvis att mammor “prioriterar sitt arbete och umgänge framför barnet” och “har svårigheter 

att prioritera barnets behov framför sina egna”. Vid användandet av ordet prioritet kan det 

uppfattas som en medveten handling av mamman genom att aktivt välja att inte prioritera sina 

barns behov framför sina egna. Dessutom beskrivs mammans beteende med värdeladdade ord som 

tillskriver mamman en egenskap. “Mamma påvisade en omogenhet genom att sätta sina egna 

behov framför sina barns”. I formulerandet framställs mamman som omogen vilket ger läsaren en 

bild av socialnämndens subjektiva uppfattning av händelsen, snarare än en objektiv beskrivning av 

händelseförloppet. Det här överensstämmer med Norths (2021:5) förklaring om hur subjektivitet 

hos handläggare utifrån deras förförståelse kan komma att prägla anförandet och bedömningen av 

bristande känslomässig tillgänglighet. I jämförelse med citatet om mammans omogenhet beskrivs 

en pappas åsidosättande av barnets behov som “Han agerar utifrån egna känslor och behov 

snarare än barnens”. Till skillnad från citatet om mamman tillskrivs inte pappan en egenskap trots 

att de påvisar samma beteende. Genom att socialnämnden beskriver mammors bristande 

känslomässig tillgänglighet med “omogenhet” och “prioritet” bidrar det till utformandet av 

diskursen genom att tillskriva egenskaper och beteendemönster som sedan förknippas med 

bristande känslomässig tillgänglighet. Skillnaderna i domarna skildrar Hirdmans genuskontrakt 

eftersom de belyser skillnaderna inom föräldraskap beroende på om det är en mamma eller en 

pappa som omnämns. Utifrån Foucaults maktteori bidrar förvaltningsrättens, i form av statlig 

myndighet, artikulerande av vad som är gott och dåligt föräldraskap. Förvaltningsrätten bidrar 

därmed till hur omvärlden ska tolkas och förstås vilket präglar diskursens konstruerande. För att 

kunna studera vårt material krävs därmed en förståelse kring den rådande maktordningen som 

föreligger i diskursens utformning. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ger det oss en 

inblick i hur bristande känslomässig tillgänglighet därmed kan komma att påverka diskursen i 

samband med att den förändras över tid. 

6.1.1.3 Skillnader mellan socialnämnd och förvaltningsrätt 

I materialet förekommer vissa skillnader i hur socialnämnden beskriver och bedömer känslomässig 

tillgänglighet jämfört med hur förvaltningsrätten gör det. Förvaltningsrätten tenderar att 

sammanfatta och koppla det beskrivna händelseförloppet från socialnämnden till en form av 

utsatthet och formulera det mer konkret. I en dom beskriver socialnämnden en mammas beteende 

som “Mamman har allvarlig brustit i den känslomässiga tillgängligheten genom att inte ta 

initiativ till kramar eller annan fysisk kontakt” medan förvaltningsrätten konkretiserar det till att 

“mamman har under längre tid försummat barnets behov”. Det här synliggör distinktionen mellan 

socialnämndens och förvaltningsrättens konstruerande av diskursen om bristande känslomässig 

tillgänglighet. Begreppen som medföljer beskrivningen av den bristande känslomässiga 

tillgängligheten i socialnämndens anförande benämns med ett mer juridiskt begrepp, försummelse. 

Just försummelse är ett begrepp som förvaltningsrätten tenderar att använda i situationer där det 

tydligt framgår konkreta bevis på vårdnadshavarens brister i föräldraförmåga. Medan 
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socialnämnden snarare är benägna att beskriva händelseförloppet som sedan förvaltningsrätten 

tolkar till brister i omsorgen eller försummelse. Petersson (2006:54) har i sin studie undersökt 

socialtjänstens utredningar i LVU-mål och beskriver i sitt resultat att det går att utläsa skillnader 

mellan mammor och pappor. Petersson visar hur beskrivningarna av mammans 

tillkortakommanden som förälder är utförlig medan motsvarande stycken kring pappans 

föräldraförmåga är anmärkningsvärt tunn, i vissa fall till den grad att det inte är möjligt att bedöma 

pappans förmåga då underlaget är så pass bristfälligt (Petersson, 2006:58). I våra domar där barnet 

har två vårdnadshavare beskrivs mammans bristande känslomässiga tillgänglighet i fler fall än 

pappans. Eftersom vi enbart analyserat domsluten och inte socialtjänstens utredning till domen kan 

vi inte påvisa huruvida en bedömning av pappans föräldraförmåga är bristfällig eller inte. Dock kan 

vi utifrån Peterssons resultat tolka vår empiri som att det kan finnas ett samband mellan 

utredningen av pappors bristande känslomässiga tillgänglighet med förvaltningsrättens bedömning 

av den. 

Ytterligare en skillnad mellan förvaltningsrätten och socialnämnden är att det förekommer färre 

omnämnanden kring bristande känslomässig tillgänglighet i förvaltningsrätten. I en dom beskriver 

socialnämnden barnens situation relaterat till bristande känslomässig tillgänglighet vid tre tillfällen 

och belyser vårdnadshavarens oförmåga att vara känslomässigt närvarande. Vid förvaltningsrättens 

bedömning i samma dom benämns inte känslomässig tillgänglighet som en grund till LVU vid ett 

enda tillfälle. En anledning till detta kan härledas till att förvaltningsrätten behöver bevisa 

föräldrarnas brister för att ge bifall till ett tvångsomhändertagande. Då det av vissa anses svårare 

att bevisa bristande känslomässig tillgänglighet juridiskt, som nämnt i tidigare forskning (Glaser, 

2011:2), än jämfört med exempelvis fysiskt våld eller misär i hemmet antar vi att förvaltningsrätten 

väljer att vikta sina domskäl till omständigheter som är lättare att bevisa. Vi tror att detta skulle 

kunna bero på att lagstiftningen är utformad så att förvaltningsrätten behöver kunna bevisa att 

föräldrarna inte tillgodoser barnens behov för att kunna tillämpa LVU-lagstiftningen. Eftersom 

känslor är svårare att bevisa bidrar det till att emotionell försummelse kan bli svårare att använda 

som domskäl. Glaser (2011:2) menar även att det saknas adekvata bedömningsverktyg för att 

bedöma emotionell försummelse. Detta kan i sin tur utgöra anledningen till att våld och mer 

konkret typ av vanvård tar upp större del av förvaltningsrättens bedömning. 

6.1.2 Modalitet 
I likhet med tidigare avsnitt gällande värdeord och formuleringar ger även graden av modalitet en 

bild av hur diskursen ser ut. Den övergripande uppfattningen kring modaliteten i vårt material är 

att både socialnämnden och förvaltningsrätten uttrycker sig och underbygger sina resonemang med 

en hög grad av säkerhet. Vi är medvetna om att vårt material i form av domar innebär formuleringar 

som kräver en viss beslutsamhet eftersom underlaget bygger på bevisbörda för ett eventuellt bifall. 

Dock har vi identifierat skillnader mellan dels socialnämnden och förvaltningsrätten, dels mellan 

mammor och pappor och dels formuleringar som påvisar en låg och hög grad av modalitet. 

Beroende på med vilken säkerhet de uttrycker sig bidrar det till att konsumenten får en bild av 

producentens förhållningssätt till bristande känslomässig tillgänglighet. 
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6.1.2.1 Könsskillnader 

“Alla utredningar har gång på gång uppvisat en oförmåga” 

Under rubriken 6.2.1.1 relaterade begrepp till bristande känslomässig tillgänglighet redogjordes det för 

ordvalet “oförmåga” som mer frekvent i beskrivandet av mammors problematik och beteende, än 

gällande pappors. Det är inte enbart ordvalet i relation till bristande känslomässig tillgänglighet som 

har en stark påverkan på diskursen. Det finns även en hög grad av modalitet bakom begreppet som 

bidrar till hur läsaren uppfattar mamman och den beskrivna händelsen. Ovanstående citat är 

beskrivet om en mamma i en familjekonstellation med delad vårdnad om barnen. Genomgående i 

utredningen är det enbart mamman som beskrivs utifrån sin känslomässiga tillgänglighet och med 

hög grad av modalitet. När socialnämnden beskriver en mamma som oförmögen kan läsaren 

uppfatta det som något fastslaget och att mamman är oförmögen att även på sikt förändras och 

kunna uppvisa känslomässig tillgänglighet. Med stöd från genuskontraktet går det att se hur 

förväntningarna skiljer sig mellan mamman och pappan i familjen (Hirdman, 2004:120). 

Exempelvis beskrivs pappans problematik om utövande av våld noggrant, men det framgår 

ingenting om huruvida han erbjuder sina barn känslomässig tillgänglighet. Genuskontraktet speglar 

att mammans problematik framställs med en hög grad av säkerhet genom formuleringar som “alla 

utredningar” och “har gång på gång” men efterföljs inte med konkreta bevis eller bedömningar om 

när och hur det sker eller har skett. Skillnaden i modaliteten går att jämföra med Turneys (2001:52) 

resultat om hur samhället ställer högre förväntningar på mödrar än på fäder i just relation till 

emotionell försummelse. I vårt resultat går det därmed att härleda till att det är förväntningarna på 

föräldraskapet i relation till kön, som påverkar graden av modalitet i domarna. 

6.1.2.2 Skillnader mellan socialnämnd och förvaltningsrätten 

“Nämnden har i sin bedömning kommit fram till att pappan brister inom alla områden 
som utgör begreppet föräldraförmåga, det vill säga grundläggande omsorg, stimulans och 
vägledning, känslomässig tillgänglighet samt säkerhet” 

Modaliteten kan skilja sig mellan socialnämndens anförande och förvaltningsrättens bedömning. 

Begreppet föräldraförmåga och dess underkategorier som socialnämnden punktar upp kring 

barnets behov och föräldraförmåga baseras på definitionen i BBIC. Citatet ovan visar på ett starkt 

utlåtande från socialnämnden om att pappan brister inom alla områden av föräldraförmåga. Det är 

med andra ord ett väldigt kraftfullt uttalande och framförs med en hög grad av säkerhet i 

formuleringen. Förvaltningsrätten omformulerar sedan och konkretiserar socialnämndens 

bedömning till att beskriva pappans agerande som “Förvaltningsrätten anser att det genom 

utredningen i målet […] är visat att pappan även har brustit i den känslomässiga omsorgen”. 

Bedömningen innebär fortfarande en hög grad av modalitet då förvaltningsrätten slår fast att 

pappan har brustit i den känslomässiga omsorgen. De upprepar inte socialnämndens starka 

anklagelser i sin formulering men slår fast liknande problematik. Det här visar hur socialnämnden 

och förvaltningsrätten kan skilja sig åt i hur de beskriver en situation samt med vilket modalitet de 

framför sina bedömningar. Utifrån Foucaults teori om makt kan skillnaden mellan socialnämnden 

och förvaltningsrätten synliggöra en maktordning såtillvida att oavsett vad socialnämnden ansöker 

om eller lägger fram för argument är det förvaltningsrätten som i slutändan har makten att avgöra. 

Genom att betrakta förvaltningsrätten som överordnad socialnämnden går det att utifrån Foucaults 

teori se förvaltningsrätten som starkare i konstruerandet av diskursen än socialnämnden. Dock kan 



  Lisa Linde & Oskar Möller Staaf 

27 
 

diskursen om bristande känslomässig tillgänglighet förstärkas av socialnämndens anförande om de 

med en hög grad av modalitet bidrar till att förvaltningsrätten benämner begreppet överhuvudtaget. 

Modaliteten inom både socialnämndens anförande och förvaltningsrättens bedömning anser vi 

därmed bidra till konstruerandet av diskursen. 

“Det har dock inte framkommit skäl att ifrågasätta uppgifterna om föräldrarnas 
omsorgsbrister i fråga om deras förmåga till gränssättning och vägledning, stimulans, 
känslomässig tillgänglighet och tillsyn.” 

Medan formuleringarna kring bristande föräldraförmåga i förvaltningsrättens bedömning i 

huvudsak uttrycks med hög modalitet återfinns även mer modesta formuleringar med lägre 

modalitet. I exemplet ovan bedömer förvaltningsrätten otvivelaktigt i linje med socialnämndens 

anförande, men enligt vår bedömning i mildare ordalag än vad förvaltningsrätten i regel har gjort i 

vårt material. Meningar som “förvaltningsrätten anser att utredningen ger stöd för att …” och 

“mot bakgrund av utredning och muntlig förhandling anser förvaltningsrätten att…” har vi 

kopplat formuleringar som liknar ovanstående citat. Utifrån Foucaults förståelse av makt kan 

faktumet att förvaltningsrätten lutar sig mot socialnämndens bedömning anses utjämna den 

rådande maktordningen som föreligger mellan socialnämnden och förvaltningsrätten eftersom de 

bekräftar socialnämndens underlag som välgrundat. 

“Det har också av flera personer noterats att mamma inte är helt närvarande och fokuserad 
på barnet.” 

Ovan exemplifieras en lägre grad av modalitet. Förvaltningsrätten fastslår inte vilka personer som 

uppgifterna om mamman kommer ifrån, och använder formulering som “inte är helt” vilket kan 

tydas till att det fungerar till viss del, men inte är helt avsaknad av känslomässig tillgänglighet. I 

andra domar förekommer uttryck som “finns misstankar om…”, “kanske till följd av…”, 

“förefaller ta sig i uttryck”, vilket även det ger ett intryck av att problematiken inte fastställts och 

inte nödvändigtvis behöver vara en regelbunden och konsekvent bristande omsorg. Den lägre 

graden av modalitet som förekommer kan utifrån Foucaults maktteori återspegla en rubbad 

maktordning eftersom läsaren inte ser förvaltningsrättens bedömning som lika tydlig och 

otvivelaktig som vid högre grad av modalitet. När förvaltningsrätten uttalar sig med lägre grad av 

modalitet skildrar det en osäkerhet som kan leda till att konsumenten ges större utrymme till egna 

tolkningar. Subjektiviteten i förståelsen för och bedömningen av bristande känslomässig 

tillgänglighet är någonting som North (2021) belyser och som kan få en större påverkan vid lägre 

grad av modalitet. 

6.1.3 Transitivitet 
Sammantaget har vi identifierat att förvaltningsrätten i regel anger vårdnadshavarna som agenter 

vars brister i föräldraförmåga utgjort en risk för barnet. Brister hos vårdnadshavare belyses 

genomgående och riskfaktorer kopplat till bristande känslomässig tillgänglighet hänvisas till barnets 

föräldrar. Däremot är hänvisningar till vad konsekvensen av vårdnadshavares bristande 

känslomässiga tillgänglighet innebär för barnen sällan förekommande, särskilt i förvaltningsrättens 

bedömning. I socialnämndens anförande refereras det i högre utsträckning till hur barnen påverkas 

av föräldrarnas beteenden och egenskaper medan förvaltningsrättens retorik tycks bestå av mer 

sammanfattande av det socialnämnden framfört. Generellt sett framgår det vem som bär ansvaret 

för den uppstådda situationen. Vårdnadshavaren åsyftas regelbundet och även om det inte hänvisas 
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till vårdnadshavaren i varje mening, vilket därmed skulle kunna tolkas som en passiv handling, är 

det i den sammantagna kontexten otvivelaktigt vem som är upphovsman till den problematik som 

utgör risk för barnet vilket vi därför ändå tolkat som en aktiv handling med ett tydligt subjekt. 

Därigenom bedömer vi att materialet i sin helhet framställs med hänvisningar till agenter. Genom 

att förvaltningsrätten formulerar sig på detta sätt bidrar det till konstruerandet av diskursen 

eftersom det skapar ett orsakssamband för bristande känslomässig tillgänglighet. Det ger läsaren 

en uppfattning om i vilka sammanhang bristande känslomässig tillgänglighet förekommer och kan 

bidra till förståelsen av de sociala relationer och de sociala beteenden som går att härleda till 

diskursen. 

Det går att identifiera ett barnrättsperspektiv i samtliga domar där förvaltningsrätten belyser vikten 

av en god föräldraförmåga och att barnet inte bär ansvaret för sin situation, utan ska kunna förvänta 

sig en god omsorg. Det tydliggörs i uttalanden som “... de har behövt ta ställning och ansvar på ett 

sätt som måste anses som orimligt för varje barn.” och “Mamma brister i känslomässig 

tillgänglighet när hon inte lyckas sätta barnets behov av kontakt framför sina egna behov.”. Det 

bidrar till en förståelse kring vad barnet bör kunna förvänta sig och att barnets bästa innebär att 

barnets behov sätts framför vårdnadshavaren/na samt en redogörelse för hur ansvaret bör anpassas 

efter barns ålder och mognad. Vårdnadshavarnas agerande beskrivs som en aktiv handling och att 

det är deras bristande omsorgsförmåga som skapar problematiken om bristande känslomässig 

tillgänglighet för barnen. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv går det att hävda att 

transitiviteten i texten om att barnet inte bär ansvaret bidrar till konstruerandet av diskursen kring 

bristande känslomässig tillgänglighet. Genom att det är förvaltningsrätten som konstruerar 

diskursen går det att, utifrån Foucaults maktteori, se det som att förvaltningsrätten besitter större 

makt i skapandet av diskursen än gemene man. Socialkonstruktivismen menar att diskursen kan 

utvecklas, men att den behöver förankras i mer än individers privata uppfattningar (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013:268). Genom att förvaltningsrätten underförstått och genomgående belyser barnets 

rätt till god omsorg och föräldraförmåga från sina omsorgspersoner, kan det hjälpa diskursens 

utveckling och känslomässig tillgänglighet kan i samhället i stort förknippas med någonting som 

alla barn har rätt till. 

“Barnet har lämnats utan omsorgsperson och har själv fått tillgodose sina grundläggande 
behov. Ingen har ansvarat för att hon ska ta sig upp på morgon och gå till skolan. Det har 
saknats gränssättning, skydd och grundläggande omsorg.” 

Även i ovanstående citat är barnrättsperspektivet och barnets bästa synliggjort. Förvaltningsrättens 

uttalande visar tydligt i textens framställning vad barnet bör kunna förvänta sig och att det inte är 

barnet som bär ansvar för den rådande situationen. Huruvida en händelse beskrivs som en aktiv 

eller passiv handling i förvaltningsrättens uttalande går att diskutera eftersom det egentligen enbart 

beskriver händelsen i stort utan att härleda det direkt till exempelvis vårdnadshavarna. Dock anser 

vi att det av kontexten går att utläsa att det otvivelaktigt är vårdnadshavarna som bär ansvaret för 

barnets dysfunktionella miljö och att det är vårdnadshavarnas omsorgsbrister som är orsaken. Det 

har i regel förekommit få tillfällen där texten beskrivs som en passiv handling. Vi har kodat 

materialet som passiva handlingar där det inte finns en tydlig beskrivning av sambandet mellan 

orsak och konsekvens, samt vem agenten är. Tillfällen där vi kodat transitiviteten som en passiv 

handling är exempelvis “Barnen får mycket kärlek, det är den grundläggande omsorgen som 

brister.” och “Utredningen visar att barnet bär på mycket ilska och besvikelse i förhållande till 
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föräldrarna och andra vuxna i hennes närhet.”. Det är svårt att avgöra vad det är som brister i den 

grundläggande omsorgen samt vad det är som orsakar att barnen bär på mycket ilska och besvikelse 

i förhållande till föräldrarna. Framställningar av passiva handlingar bidrar fortfarande till 

konstruerande av diskursen, men inte i lika hög grad som aktiva handlingar. Genom att 

förvaltningsrätten tydligt redogör för sambandet mellan orsak och konsekvens, bidrar det till att 

läsaren breddar sin förståelse av bristande känslomässig tillgänglighet och hur det uppstår, vilket 

därefter kan innebära en förändring av diskursen. Transitivitet som en passiv handling 

överensstämmer med Glasers (2002:697) beskrivning av svårigheten med konkreta bevis och att 

kunna fastställa ett tydligt händelseförlopp. Även om förvaltningsrätten i det här fallet fortfarande 

valt att belysa bristande känslomässig tillgänglighet som ett problem, speglar frånvaron av en agent 

osäkerhet till läsaren över vad som utgör det faktiska orsak och konsekvens sambandet. 

En slående skillnad som vi identifierat i vårt material är hur snedfördelad framställningen av 

mammor och pappor är transitivativt. Medan vi huvudsakligen kodat transitivitet i form av aktiva 

handlingar i stycken där enbart mammors bristande känslomässig tillgänglighet beskrivs har 

motsvarande framställningar kring pappor lyst med sin frånvaro. Däremot har pappor figurerat i 

kodningar i de fall där båda vårdnadshavarnas brister belysts. Med andra ord kopplas 

vårdnadshavarens brister till konsekvenserna för barnet i markant högre grad gällande kvinnor än 

män. Det går att argumentera för att denna fördelning skulle kunna vara påverkad av att vårt 

material till större andel utgörs av mammor än av pappor. Med reservation för att det kan stämma 

finns det skäl att ifrågasätta om detta är den enda anledningen till denna ojämna fördelning. Vi 

menar att detta ensamt inte kan ge upphov till en sådan snedfördelning utan hänvisar till Hirdmans 

teori om genuskontraktet (Hirdman, 2004:120). Ur det perspektivet skulle således förekomsten av 

hänvisningar till en agent bero på att det finns högre ställda förväntningar på barnets mamma 

kontra på barnets pappa. Om vi tillåter oss att generalisera antyder resultatet att mödrar i regel 

skulle besitta större brister i sin föräldraförmåga vad gäller känslomässig tillgänglighet än vad fäder 

har. En mindre förenklad förklaringsmodell skulle kunna vara att diskursen kring och 

kravställningen på kvinnors bristande känslomässiga tillgänglighet ses som mer problematisk, mer 

normbrytande och därmed mer uppseendeväckande. 

6.2 Dimension 2 - Diskursiv praktik 
Efter att ha analyserat texten enligt den första dimensionen följer analysen av den diskursiva 

praktiken. För att ge en ökad förståelse för hur diskursen av bristande känslomässig tillgänglighet 

ser ut i vårt material behöver vi se till textens uppbyggnad och vilka förförståelser som präglar 

domarna. Vi anser även att vi behöver identifiera kringliggande diskurser som påverkar 

konstruerandet av bristande känslomässig tillgänglighet. 

För att förstå hur en diskurs konstrueras är det nödvändigt att se till vad producenten av texten har 

för intressen, förutfattade meningar eller handlingsutrymme. På samma sätt är det intressant att 

vara medveten om vilka texten riktar sig åt och vilka ingångsvärden konsumenten av texten 

förväntas ha. I vår studie är det uteslutande Förvaltningsrätten i Uppsala som är producent till vårt 

material. Med vetskap om att det är en förvaltningsrätt som producerat vårt material kan vi utgå 

från att förvaltningsrätten arbetar för att uppnå rättvisa och en rättssäker bedömning. Vår 

förförståelse om förvaltningsrätten innebär exempelvis repetitiva formuleringar, ett formellt 

juridiskt språkbruk och att lagstiftningen i viss mån är politiskt styrd. Domens utformning är sakligt 
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framställd och utstrålar att beslutsfattarnas personliga åsikter inte ska prägla materialet utan ska 

vittna om en objektiv myndighetsutövning. Vikten av objektivitet framhävs i Glasers (2011:2) 

studie då författaren belyser vikten av konkreta bevis och ett tydligt språkbruk för att fastslå en 

dom baserad på emotionell försummelse. Dock beskrivs svårigheten med en objektiv bedömning 

i Norths (2021:5) studie eftersom både socialnämnden och förvaltningsrätten präglas av en egen 

förförståelse. Hur de olika parternas förförståelse påverkar den diskursiva praktiken redogörs för 

längre ner i kapitlet. 

6.2.1 Intertextualitet, påverkande faktorer och textens distribution 
Inom den diskursiva praktiken analyseras även intertextualiteten inom empirin för att synliggöra 

vad som föranlett texten. Domarna som utgör vår empiri baseras på lagtext, SOU:er och prejudikat. 

Därav har de hög grad av intertextualitet. Förvaltningsrätten tydliggör intertextualiteten genom att 

rubricera det som tillämpliga bestämmelser vilket utgör grunden för förvaltningsrättens beslut och 

konstruerandet av texten. Intertextualiteten synliggörs även i den löpande texten genom att 

specifika formuleringar är frekvent återkommande vilket tyder på att det förekommer i de 

tillämpliga bestämmelserna. Ett exempel på det är “Vidare har den djupgående relationskonflikten 

påverkat deras anknytning”. Exakt den frasen förekom i flertalet domar vilket vi härleder till ett 

prejudikat vilket i sin tur utgör producentens förförståelse. 

Vi tycker oss ha identifierat att materialet påverkats av normativa strukturer, exempelvis i form av 

att det ses som mer uppseendeväckande att en mamma är frånvarande från sitt barn än att en pappa 

skulle vara det. I en av våra domar beskrivs exempelvis hur en mamma lämnar sitt nyfödda barn 

på BB, försvinner och är därefter okontaktbar. Utifrån Hirdmans genuskontrakt går det att 

argumentera för att detta inte hade fått samma utrymme i texten om det varit en pappa som varit 

frånvarande på motsvarande sätt. Genom dels åtskiljandets logik och den manliga normens logik 

belyser Hirdman skillnader mellan mödrar och fäder vilket kan härledas till det här exemplet, även 

om det inte direkt belyser det (Åström & Hirdman, 1992:89). Genom att se till helheten av den 

diskursiva praktiken anser vi att åtskiljandets logik kan identifieras genom att domarna utgår från 

en skillnad mellan mammor och pappor. Den manliga normens logik förekommer i uttalanden från 

både socialnämnden och förvaltningsrätten genom att belysa normativa strukturer. I det här 

exemplet om den frånvarande mamman ifrågasätter vi inte förvaltningsrättens bedömning om 

mammans bristande känslomässiga tillgänglighet. Vi vill däremot problematisera hur speglingar av 

normativa strukturer kan förekomma i förvaltningsrättens text utifrån deras formuleringar samt 

vilket utrymme beskrivningen av ett händelseförlopp får. Det här belyser även Petersson (2006:54) 

i sin studie där mödrars omsorgsförmåga generellt ges större utrymme i händelsebeskrivningar än 

fäders. 

I Faircloughs kritiska diskursanalys är även en reflektion över vad distributionen av materialet kan 

innebära för diskursen relevant (Fairclough, 1992:73). I vår studie består distributionen av allmänna 

handlingar, vilka är i textform. Allmänna handlingar kan ses som både ett tillgängligt och 

otillgängligt material. Tillgängligt utifrån att alla har rätt att begära ut domar i pappersform men 

otillgängligt genom att den mesta informationen i dagens samhälle är digitalt vilket är betydligt 

enklare att tillgå. Domarnas relativa otillgänglighet tyder på att materialet utifrån etiska skäl inte är 

till för att läsas av allmänheten. Det faktum att domarna är skrivna på myndighetsspråk kan även 

bidra till att materialet kan upplevas som exkluderande. Utifrån Foucaults maktbegrepp, går det att 



  Lisa Linde & Oskar Möller Staaf 

31 
 

se det som att allmänheten skyddas genom att tillgängliggöra domarna till allmänna handlingar, 

däremot går det att diskutera vem som besitter makten att ta del av den kunskapen. Å ena sidan är 

materialet tillgängligt för folkets skull för att uppnå en rättssäker bedömning vilket gör att de 

besitter makt att ta del av materialet, å andra sidan är materialet otillgängligt utifrån exkluderande 

språkbruk och svåråtkomligt material vilket fråntar folkets makt. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv bidrar detta till en långsam förändring av diskursen som hade kunnat förändras betydligt 

snabbare om materialet hade varit mer lättillgängligt (Payne, 2016:24). Vidare påverkas diskursen 

kring känslomässig tillgänglighet av det faktum att producenten av texten är en statlig myndighet. 

Då staten slår fast vad som är ett normbrytande och oönskat beteende har det en stor inverkan på 

konstruerandet av diskursen. 

6.2.2 Förförståelse 
Hur konsumenten tolkar och förstår en text är relevant för producenten att ha vetskap om. Detta 

för att materialet ska uppfattas på det sätt som avses. Vilka antaganden och utgångspunkter 

producenten utgår från att konsumenten behärskar kan därmed också berätta något om diskursens 

utformning. Därmed är konsumentens förkunskaper i ämnet av stor vikt för den diskursiva 

praktiken och i analysen av denna. När vi analyserat vårt material har vi utkristalliserat de stycken 

vi bedömt att förvaltningsrätten inte förklarat ett resonemang utan utgått från att läsaren ändå ska 

förstå. Detta tolkar vi som förvaltningsrättens förväntan på konsumentens förförståelse. Ett 

exempel på detta är förvaltningsrättens beskrivning “X har vid upprepade tillfällen åkt utomlands 

i flera månader utan barnets kännedom” i en kontext av hur förälderns frånvaro påverkar barnet 

negativt emotionellt. Vi tolkar det som att det finns en förväntan på läsaren att förstå att 

ovanstående scenario är en form av bristande känslomässig tillgänglighet. Föräldrar som avvikit 

eller som inte varit närvarande bedöms enligt denna förförståelse vara känslomässigt frånvarande 

vid bedömning av föräldraförmåga. Detta gäller både i socialnämndens anförande och i 

förvaltningsrättens bedömning. Den fysiska frånvaron vittnar om ett bristande engagemang och 

kopplas i sammanhanget ihop med bristande känslomässig tillgänglighet. Beskrivningar av 

frånvarande föräldrar är något som förekommer i angränsning till bristande känslomässig 

tillgänglighet i våra domar. Detta gäller föräldrar som är fysiskt frånvarande såväl som 

känslomässigt frånvarande. 

Ytterligare en förförståelse som kan prägla läsningen är utifrån olika perspektiv och synsätt som 

konsumenten antar. Det kan exempelvis innebära en förförståelse av vad samhället uppfattar som 

ett gott föräldraskap eller en god barnomsorg. I domarna beskrivs enbart det som inte fungerar i 

familjen vilket bidrar till att konsumenten själv behöver anta vad förvaltningsrätten anser fungerar. 

Denna typ av antaganden har vi genomgående sett i vårt resultat. Genom att inte redogöra för vilka 

konsekvenser som följer av emotionell försummelse tolkar vi det som att förvaltningsrätten i hög 

grad utgår från att konsumenten har en god förförståelse om påföljderna av dessa brister. Vad som 

utgör konsekvenser av emotionell försummelse är någonting som noggrant beskrivs i Cohen et. al 

(2016:158). Författarna beskriver konsekvenserna för barnen som svårt skadliga, som både kan te 

sig i direkta konsekvenser i form av en ökad substansanvändning samt mer långsiktiga 

konsekvenser i form av internaliserande symptom såsom depression och ångest. Att bristande 

känslomässig tillgänglighet kan bidra till framförallt internaliserande symptom är någonting som 

läsaren förväntas ha vetskap om. Uppfattningen av en text kan även förstås olika beroende på 

vilken synvinkel konsumenten har vid konsumtionen av materialet. Vi har exempelvis granskat 
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materialet utifrån ett genusteoretiskt perspektiv. Det innebär att vår förståelse av domarna 

påverkats utifrån detta och har därför inneburit att vi identifierat skillnader i förväntan på mammor 

och pappor. Det innebär att vi direkt i bearbetningen av vårt material har kunnat identifiera 

könsskillnader och förväntningar som föreligger mammor vilket har präglat vårt resultat utifrån 

Hirdmans teori om genuskontraktet och utifrån teorin om den “goda” och “problematiska” 

modern. 

6.2.3 Diskursordning 
Att diskursen kring bristande känslomässig tillgänglighet är något problematiskt och felaktigt syns 

i både förvaltningsrättens bedömning och i socialnämndens anförande. Vi har inte kunnat skönja 

några motstridiga åsikter inom diskursen. Detta skulle kunna härledas till att vi enbart har studerat 

texter av en producent vilket gör att det kan vara svårt att utläsa olika diskurser av bristande 

känslomässig tillgänglighet. Det är därmed sagt inte omöjligt att samma producent kan visa på hög 

grad av interdiskursivitet genom att uttrycka olika åsikter inom samma diskurs. Vid en diskursanalys 

med empiri från flera olika producenter kan det eventuellt påvisa olika synsätt av diskursen. Det 

hade exempelvis kunnat vara en förälder, ett forum eller artikel som lyfter olika 

uppfostringsstrategier eller nattningstekniker som går ut på att låta barnet hantera sina känslor själv 

som något positivt. I en annan kontext hade det kunnat tolkas i en negativ bemärkelse och tolkas 

som just bristande känslomässig tillgänglighet för att barnet känner sig övergivet. Vidare går det att 

reflektera över diskursordningen mellan den förvaltningsrättsliga diskursen kring bristande 

känslomässig tillgänglighet och socialnämndens diskurs inom området. Förvaltningsrätten 

eftersträvar bevis för att kunna bifalla eller avslå ansökan om LVU, medan socialnämnden 

framhäver problematiken inom familjen även om det kanske inte innebär den bevisnivån som 

förvaltningsrätten kräver. Utifrån Foucaults maktteori går det därmed att granska den 

förvaltningsrättsliga diskursen som överordnad den motsvarande diskursen inom socialnämnden 

eftersom de är beslutsfattare och besitter makten att avgöra. 

Inom diskursen av föräldraförmåga tycker vi oss urskilja en diskursordning mellan tre av de fyra 

BBIC-kategorierna; grundläggande omsorg, känslomässig tillgänglighet och säkerhet. Vi upplever 

en skillnad i hierarki mellan dessa där säkerhet, som bland annat innefattar våld, är överordnat 

känslomässig tillgänglighet. Likaså bedömer vi grundläggande omsorg, som innefattar 

omsorgsbrister i form av bristande hygien, misär i hemmet eller att underlåta barnet sjukvård trots 

att barnet har behov av det, som hierarkiskt överordnat känslomässig tillgänglighet. Detta baserar 

vi på att vi under kodningen noterat att bristande känslomässig tillgänglighet upptar relativt liten 

del av socialnämndens anförande och än mindre i förvaltningsrättens bedömning. Detta anser vi 

tyder på att diskurserna kring brister i kategorierna säkerhet samt grundläggande omsorg ses som 

mer problematiska och skadliga för barnet än bristande känslomässig tillgänglighet. I ljuset av den 

tidigare forskningen ser vi detta som märkvärdigt utifrån vilka risker emotionell försummelse 

medför på både kort och lång sikt. Cohen et. al. (2016:157) belyser en större risk för barnet att 

drabbas av internaliserande symptom, såsom ångest, depression och självskadebeteende, än vid 

fysisk eller psykisk misshandel. Med andra ord har vi identifierat interdiskursivitet i vårt material 

mellan underkategorierna av föräldraförmåga. 



  Lisa Linde & Oskar Möller Staaf 

33 
 

6.3 Dimension 3 - Social praktik 
Precis som tidigare nämnt under kapitel 5.2 Kritisk diskursanalys enligt Fairclough, kompletteras ofta 

en analys av den sociala praktiken med att beskåda interaktion, ansiktsuttryck och företeelser som 

förekommer i upprättandet av texten. Utifrån Faircloughs sätt att definiera hur diskurser 

konstrueras är analysen av hur diskursen kring bristande känslomässig tillgänglighet i den sociala 

praktiken också nödvändig (Bergström & Boréus, 2018: 309). Eftersom vi enbart har domarna att 

utgå ifrån i vår analys begränsar det våra slutsatser. Dock anser vi att det fortfarande är relevant att 

undersöka hur diskursen kan påverkas av samhället i stort, och hur diskursen kan komma att 

påverka samhället. 

6.3.1 Könsskillnader och föräldraskap 
I vårt resultat har vi kunnat skönja att mammors bristande känslomässiga tillgänglighet beskrivs 

mer frekvent i jämförelse med pappors. Utifrån det skulle det gå att dra slutsatsen att mammor i 

högre utsträckning brister i sin känslomässiga tillgänglighet till barnen än vad pappor gör. I vår 

strävan efter att undersöka hur diskursen kring bristande känslomässig tillgänglighet ser ut behöver 

vi analysera hur vårt resultat speglar och påverkar den sociala praktiken. Utifrån Hirdmans teori 

om genuskontraktet tolkar vi normen kring känslomässig tillgänglighet som att mammor förväntas 

ta ett större emotionellt och känslomässigt ansvar för barnen än vad papporna förväntas göra. Att 

dessa förväntningar föreligger mammor synliggörs även i Bohmans teori om den “goda” modern. 

Vi har i vårt resultat sett att mammors brister är mer vanligt förekommande beskrivna vilket torde 

vara en avspegling av hur verkligheten ser ut. Liknande tendenser identifieras i Peterssons studie 

(2006:58) där mammors brister i föräldraförmåga belyses i klart högre grad jämfört med pappors 

diton. Det strider mot vår förförståelse av genuskontraktet. Antingen kan det bero på att vår 

tolkning av hur diskursen kring bristande känslomässig tillgänglighet förhåller sig felaktigt i relation 

till verkligheten. Men det kan även bero på att beskrivningarna i materialet inte nödvändigtvis 

avspeglar verkligheten om att kvinnor i högre utsträckning brister i anknytning, förmåga till 

känslomässig kontakt eller lyhördhet till sina barn. Det kan snarare bero på att det utifrån den 

rådande diskursen anses vara mer normbrytande och avvikande om en mamma uppvisar brister i 

detta sett till vilka förväntningar som föreligger. Detta är i linje med Turneys artikel från 2001 som 

lyfter könsskillnader i förväntan på föräldraskapet. Turney (2001:52) menar att de samhälleliga 

förväntningarna på kvinnors förmåga att möta sina barn känslomässigt är högre ställda jämfört 

med motsvarande förväntan på pappors föräldraförmåga i det avseendet. Likaså är Crawford och 

Bradley (2016:229) inne på samma spår och belyser resultatet i deras studie kring kvinnors utsatthet 

vid bedömning av föräldraförmåga. De visar att kvinnor oftare tenderar att dömas till hårdare straff 

då de anses bryta mot samhälleliga förväntningar på kvinnors förmåga att ta hand om barn. Hanrath 

och Fonts (2020:1723) belyser däremot i sin studie hur mammor generellt döms till mildare straff 

än pappor eftersom mammor bedöms vara viktigare för barnets anknytning. Även om studierna 

visar olika saker tolkar vi det ur ett genusteoretiskt perspektiv som att det stärker vår tolkning av 

att normen i diskursen är att mammor är viktigare för sina barn än pappor. 

I ljuset av detta synsätt anser vi att resultatet påvisar andra diskursiva mönster. Om något strider 

mot den vedertagna normen eller diskursen i ett samhälle uppfattas det som uppseendeväckande 

och felaktigt, och kan därför problematiseras i högre grad än kring något som är mer i linje med 

diskursens förväntningar. Med ett anlagt genusperspektiv kan vi därför snarare se beskrivningarna 

av mammors brister som ett tecken på att kravställningen på god känslomässig tillgänglighet är 



  Lisa Linde & Oskar Möller Staaf 

34 
 

högre ställd på kvinnor än på män. Vår tolkning är att skyddsnät och rättsväsende reagerar starkare 

vid påträffande av kvinnors bristande föräldraförmåga vilket ger upphov till dess frekventa 

förekomst i vårt material. Därför återfinns denna tendens i resultatet och det är därför som 

snedfördelningen vad gäller problematiseringen av bristande känslomässig tillgänglighet hos 

mammor och pappor ser ut på detta sätt. Bohmans teori om den “goda” modern går att applicera 

på denna del av vårt resultat. Teorin syftar till att synliggöra hur förväntningarna på mamman och 

hennes egenskaper ser ut och skiljer sig från de på pappan (Bohman, 1995:115). Formuleringen 

“den goda modern” syftar till att påvisa normerna kring att mammor snarare än pappor förväntas 

ta ansvar och visa engagemang gentemot sina barn. Detta påverkar i sin tur synen på föräldraskapet, 

med andra ord diskursen om bristande känslomässig tillgänglighet. Som tidigare nämnt i studien 

utgår Faircloughs kritiska diskursanalys från att kommunikativa händelser är både konstruerad och 

konstruerande (Bergström & Boréus, 2018:255). Vi kan alltså anta att diskursen kring bristande 

känslomässig tillgänglighet är konstruerad av samhällssynen samtidigt som samhällssynen i sig 

reproducerar hur diskursen ser ut. Hirdmans genuskontrakt belyser både de formella och 

informella förväntningarna mellan könen som finns i samhället (Åström och Hirdman, 1992:90). I 

ett rättssäkert samhälle ska inte normativa strukturer påverka bedömningen av någons 

föräldraförmåga, men utifrån vårt resultat går det att härleda till att informella förväntningar mellan 

könen präglar domslutet. Detta innebär att de skillnader i förväntan utifrån kön gällande föräldrars 

känslomässiga engagemang reproduceras i och med de förvaltningsrättsliga avgöranden vi baserat 

vårt material på. Domarna fastställer och upprätthåller den ojämlika diskursen och bidrar till att 

den framöver fortsätter vara ojämlik. Det hade även varit intressant att undersöka vilka som gett 

uttryck för diskursen i våra domar. Exempelvis hade information om könsfördelningen hos 

beslutsfattarna, nämndemännen och domaren, kunnat ge en inblick i vilka som gett upphov till 

diskursen i vårt material. 

6.3.2 Barnets bästa och barnets rätt 
Som tidigare nämnt under kapitlet, 6.2.3 Transitivitet, har vi identifierat att det finns ett tydligt 

barnrättsperspektiv i domarna. Det går att tyda utifrån dimension 1 på textnivå att 

förvaltningsrätten dömer efter vad som anses vara barnets bästa vilket bidrar till konstruerandet av 

diskursen om bristande känslomässig tillgänglighet i relation till ett barnrättsperspektiv. För att få 

en mer nyanserad bild av diskursen krävs enligt Faircloughs tredimensionella modell en analys över 

vad det är som föranlett barnrättsperspektivet i relation till diskursen samt vad diskursen kan ha 

för inverkan på samhället (Winther Jörgensen & Philips, 2000:75) 

Att barnets bästa fått utrymme i domarna går att härleda till olika samhällsförändrande händelser. 

Medial uppmärksamhet kan exempelvis påverka diskursens utveckling. Under våren 2020 

uppmärksammades fallet om “lilla hjärtat” som sedan kom att påverka framtida socialnämnders 

och domstolars bedömningar (Socialdepartementet, 2021). Lilla hjärtat handlar om ett fall där hävd 

vård enligt 2 § LVU resulterade i att barnet dog av misshandel och vanvård. Genom den mediala 

uppmärksamheten som lilla hjärtat fick, bidrar det till en förändring och utveckling av den diskurs 

som föreligger inom fallet (Erlandsson, 2020). Även om just det här specifika fallet inte direkt 

anknöt till bristande känslomässig tillgänglighet i sin mediala uppståndelse, påverkar det diskursen 

av ett LVU, bristande föräldraförmåga samt socialnämndens och domstolarnas handlingsplan, som 

alla relaterar till diskursen om bristande känslomässig tillgänglighet. Framförallt påverkar det 

utrymmet som barnets bästa får i domarna där domslutet präglas av ett tydligt barnrättsperspektiv. 
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Ytterligare en samhällsförändrande händelse som påverkat diskursen om bristande känslomässig 

tillgänglighet i relation till barnets bästa är införandet av barnkonventionen i svensk lag. 1 januari 

2020 lagstiftades barnkonventionen där bland annat barnets bästa framhävs som en grundläggande 

aspekt som tydligt ska prägla arbetet med och för barn. Införandet av barnkonventionen har både 

uppmärksammat barnrättsfrågor i samhället i stort, men även kommit att påverka socialnämndens 

och förvaltningsrättens bedömningar (SOU 2016:19, s. 22). Det tar sig i uttryck i domarna genom 

att både socialnämnden och förvaltningsrätten placerar barnet i första rummet vilket även syns i 

deras formuleringar kring bristande känslomässig tillgänglighet. Barnkonventionen påverkar med 

andra ord diskursens utformning genom att det språkliga användandet av begreppet utvecklats 

samt det utrymme som delger det. För att understödja vår teori om barnkonventionens påverkan 

på diskursen och det utrymme som delges bristande känslomässig tillgänglighet genomfördes en 

sökning på JUNO databas på “2 § LVU” AND “bristande känslomässig tillgänglighet” innan och 

efter barnkonventionens införande. Det visade en fördubbling av förekomsten av bristande 

känslomässig tillgänglighet år 2020 än under 2019 i Uppsala förvaltningsrätt. Det här anser vi går 

att härleda till hur stora samhällsförändrande företeelser, som exempelvis lilla hjärtat och 

barnkonventionen, kan påverka diskursens konstruerande. Diskursen om bristande känslomässig 

tillgänglighet kan påverka barnrättsperspektivet genom att öka förståelsen av begreppet samt belysa 

vikten av det. Om vi förutsätter att bifall enligt 2 § LVU, samt utrymmet som bristande 

känslomässig tillgänglighet får, fortsätter att öka går det att resonera kring att barnens rätt kommer 

stärkas utifrån diskursen om bristande känslomässig tillgänglighet samt andra diskurser relaterade 

till barnets bästa. Det kan exempelvis bidra till en ökad hänsyn av bristande känslomässig 

tillgänglighet i frågor om barnrätt samt att den delen av bristande föräldraförmåga tas på större 

allvar. 

6.3.3 Maktförhållanden 
I vår empiri har vi identifierat att det råder olika maktförhållanden. Det kritiska angreppssättet är 

själva essensen i Faircloughs kritiska diskursanalys och i syfte att bidra till förändring av ojämlika 

maktförhållanden (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:70). Det förekommer ett maktförhållande 

mellan socialnämnden och förvaltningsrätten samt mellan myndigheten och vårdnadshavarna. 

Diskursen blir påverkad av maktförhållandena och maktförhållanden påverkar även diskursen 

(Foucault, 2008:181). Utifrån att det är förvaltningsrätten som beslutar om vård enligt LVU går det 

att hävda att förvaltningsrättens ord är överordnat socialnämndens vilket åskådliggör en 

maktordning. 

Om socialnämnden inte får gehör i förvaltningsrätten för hur de belyser problemet om bristande 

känslomässig tillgänglighet kan det påverka framtida bedömningar och utredningar. Genom att 

förvaltningsrätten förhåller sig till begreppet på annat sätt än socialnämnden, kan det bidra till ett 

förändrat mönster i vad socialnämnden väljer att belysa i sina utredningar och långsamt sker därför 

en förändring av diskursen. Hur diskursen ser ut i vår empiri, eller i andra texter, påverkar därmed 

hur samhället förhåller sig till bristande känslomässig tillgänglighet. Det går därför att argumentera 

för att det rådande maktförhållande som föreligger mellan socialnämnden och förvaltningsrätten 

både påverkar och blir påverkade av diskursens utformning. Nilsson (2008:88ff) lyfter Foucaults 

syn på hur makt konstruerar diskurser vilket i vår studie är i linje med hur förvaltningsrätten präglar 

konstruktionen av diskursen kring bristande känslomässig tillgänglighet. 
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Vi har även identifierat ett maktförhållande mellan myndigheten och familjen. Om den vedertagna 

synen på bristande känslomässig tillgänglighet anses vara någonting negativt, kan det upprätthålla 

det maktförhållande som föreligger mellan myndigheten och familjen genom att tillskriva 

föräldrarna brister i föräldraförmågan. När diskursen om bristande känslomässig tillgänglighet 

framhävs i en negativ kontext kan det bidra till en stigmatisering av föräldrarna. Detta i sin tur 

skulle bland annat kunna innebära att det skapar en medvetenhet och en vilja att uppnå 

känslomässig tillgänglighet. Maktförhållandet och diskursen kan därmed komma att påverka 

innebörden av gott föräldraskap. 

“Av underlaget framgår dock inte närmare vad denna bedömning baseras på. Det saknas 
också konkreta uppgifter på hur mamma skulle brista i omsorgen på denna grund. Från 
nämndens sida finns ett påstående att detta skulle ha sin grund i en förlossningsdepression 
eller annat trauma men detta har inte utretts vidare. Förvaltningsrätten är därmed av åsikten 
att det inte kan anses att det i utredningen finns stöd för bedömningen att mamma brister 
i sin emotionella kontakt. Det kan därför inte på denna grund anses föreligga ett vårdbehov 
enligt 2 § LVU.”  

Förvaltningsrätten kan i vissa fall bedöma att socialnämnden inte angett rimliga skäl för sin 

bedömning att barnet har behov av att tvångsvårdas. Sådana bedömningar figurerar i ett fåtal fall i 

vår empiri kring bristande känslomässig tillgänglighet. Vi har även funnit domar där förvaltningen 

ogillat socialnämndens anförande och gett avslag på ansökan om LVU, i vårt exempel där 

socialnämnden inte tillräckligt detaljerat framfört på vilket sätt föräldern brustit i sin känslomässiga 

tillgänglighet. Citatet ovan exemplifierar den maktordning som förekommer i vårt material mellan 

socialnämnden och förvaltningsrätten. Eftersom förvaltningsrätten är de som upprättar 

dokumenten och har det sista ordet i bedömningen bidrar det till en makt över konstruerandet av 

diskursen. Det visar även den makt som föreligger förvaltningsrätten gentemot de berörda i domen. 

I det här fallet dömde förvaltningsrätten till fördel för vårdnadshavarna. Dock behöver inte det i 

sig innebära en fördel för barnet. Det blir därmed tydligt i vårt material vilken makt som både 

socialnämnden och förvaltningsrätten besitter mot den enskilde. 
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7. DISKUSSION 

I följande kapitel redogör vi för en avslutande diskussion av studien. Vi inleder kapitlet med att 

summera vårt resultat och våra slutsatser utifrån studiens syfte och frågeställningar. Därefter 

belyser vi hur relationen sett ut mellan vårt resultat och analys med forskningsfältet, våra teoretiska 

och metodologiska val. Kapitlet avslutas med implikationer för vidare forskning och det sociala 

arbetets praktik. 

7.1 Summering 
Syftet med studien var att undersöka hur diskursen av bristande känslomässig tillgänglighet ser ut i 

domar enligt 2 § LVU från Förvaltningsrätten i Uppsala. Vi har studerat diskursen både utifrån 

dess nuvarande utformning, samt hur diskursen kan komma att utvecklas framöver. Bakgrunden 

till syftet var att belysa vilken roll bristande känslomässig tillgänglighet har i vår empiri samt vad 

förvaltningsrättens framställning av diskursen säger. Nedan följer en summering där vi återger och 

sammanfattar vårt resultat utifrån våra frågeställningar. 

7.1.1 Hur konstrueras bristande känslomässig tillgänglighet av socialnämnden 

och förvaltningsrätten i förvaltningsrättsliga domar gällande 2 § LVU? 
Vårt resultat visade att diskursen kring bristande känslomässig tillgänglighet framställs olika i 

förvaltningsrätten jämfört med socialnämnden. Socialnämnden använder i högre grad mer utförliga 

beskrivningar och formuleringar av vårdnadshavares bristande känslomässiga tillgänglighet medan 

förvaltningsrätten tenderar att belysa samma problematik mer sammanfattat och övergripande. På 

samma sätt förekommer det färre benämningar av begreppet “känslomässig tillgänglighet” i 

förvaltningsrättens bedömning i jämförelse med socialnämndens anförande. I vissa fall utelämnas 

begreppet helt trots att socialnämnden lyfter det som en allvarlig problematik. Vidare har vi 

redogjort för att både socialnämnden och förvaltningsrätten i regel formulerat sig med hög grad av 

modalitet i sina uttalanden, vilket vi tolkar som ett måste för att bifalla ett LVU. Problematiken av 

bristande känslomässig tillgänglighet inom familjen härleds till barnets vårdnadshavare vilket vi 

identifierat som ett barnperspektiv som präglar både socialnämndens och förvaltningsrättens 

formuleringar. I regel förekommer en agent i både socialnämnden och förvaltningsrätten, däremot 

är den enligt oss inte alltid synlig men kan förstås utifrån den sammantagna kontexten. Diskursen 

konstrueras som felaktig och som dåligt föräldraskap samt som skadlig för barns utveckling och 

hälsa. Utifrån den rådande diskursordningen mellan kategorierna av föräldraförmåga i BBIC kan vi 

även konstatera att bristande känslomässig tillgänglighet är underordnat brister i grundläggande 

omsorg och säkerhet. Vi har även identifierat en diskursordning mellan socialnämnden och 

förvaltningsrätten där förvaltningsrättens bedömning av bristande känslomässig tillgänglighet är 

överordnat socialnämndens. Konsumentens och producentens förförståelser av socialnämnden 

och förvaltningsrätten påverkar konstruerandet av diskursen kring bristande känslomässig 

tillgänglighet. Vi har även visat hur diskursen av bristande känslomässig tillgänglighet påverkas av 

medial uppmärksamhet och hur diskursen är kapabel att förändras efter uppmärksammade 

händelser. Resultatet har visat att diskursen kring känslomässig tillgänglighet är underordnad annan 

typ av vanvård. Vi anser det vara problematiskt eftersom det tyder på att rättsväsendet inte uppnår 

målen som satts upp av Socialstyrelsen och lagstiftare. Det kan grundas i den tvetydiga definitionen 
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av bristande känslomässig tillgänglighet, men kan även härledas till svårigheten att bevisa det 

juridiskt. 

7.1.2 Hur ser de diskursiva konstruktionerna av bristande känslomässig 

tillgänglighet ut i relation till eventuella könsskillnader i domsluten? 
Vårt resultat visade att diskursen kring mammors bristande känslomässiga tillgänglighet skilde sig 

från pappors och att de beskrivs olika. Mammor beskrivs i högre grad som oförmögna medan 

pappor beskrivs ha brister i sitt beteende. De diskursiva konstruktionerna av bristande 

känslomässig tillgänglighet kan även härledas till den grad av modalitet som förvaltningsrätten 

författar domen med. Könsskillnaderna synliggörs i samband med modaliteten genom att 

förvaltningsrätten i högre grad bortser från pappors bristande känslomässiga tillgänglighet, medan 

mammor vanligen beskrivs med hög grad av modalitet genom att tydligt klargöra hennes bristande 

känslomässiga tillgänglighet. Dessutom påverkas diskursen av att mammor mer frekvent tillskrivs 

en egenskap i relation till handlingar som enligt socialnämnden och förvaltningsrätten påvisar 

bristande känslomässig tillgänglighet. Det beskrivs i högre utsträckning för mammor än för pappor 

att de väljer att prioritera bort sina barn framför sina egna behov, och tillskrivs i samband med det, 

egenskaper som exempelvis omogenhet. Det är även mer frekvent förekommande att agenten 

bakom bristande känslomässig tillgänglighet härleds till mammor än pappor i en relation med delad 

vårdnad vilket utgör aktiva handlingar. Genom att betrakta vårt material utifrån vårt teoretiska 

ramverk har vi därmed kunnat skönja att det förekommer könsskillnader i diskursen om bristande 

känslomässig tillgänglighet. Den diskursiva konstruktionen påverkas av de förväntningar som 

föreligger på könen enligt normativa strukturer genom både konsumentens och producentens 

förförståelse. Vi vill problematisera diskursens utformning utefter könsskillnader då fokuset enligt 

oss borde riktas mot problematiken och beteendet som någonting negativt konstruerat oavsett kön 

på förälder. Det bör inte påverka huruvida det är en mamma eller pappa som brister i sin 

känslomässiga tillgänglighet, barnet riskerar samma konsekvenser oberoende av vilket kön som 

föräldern har. 

7.2 Studien i ljuset av tidigare forskning 
Vårt synliggörande av diskursen kring bristande känslomässig tillgänglighet har i linje med den 

tidigare forskningen belyst vikten av att synliggöra emotionell försummelse, svårigheten i 

bedömningen av det samt de förväntningar som föreligger på föräldraskap. Resultatet bekräftar 

den tidigare forskningens syn på bristande känslomässig tillgänglighet som någonting negativt 

framställt och att barn behöver känslomässig tillgänglighet för att få sina behov tillgodosedda 

(Glaser, 2011:4; Brassard et al., 2020:6). Till skillnad från vår studie belyser den tidigare forskningen 

i större utsträckning vilka konsekvenser emotionell försummelse får för barn (Cohen et al, 

2016:157). Då en stor del av den tidigare forskningen utför kvantitativa studier kompletterar vår 

studie den tidigare forskningen genom att använda en annan metod samt genomföras i ett annat 

syfte. 

Vår studie skiljer sig även från den tidigare forskningen genom att uppmärksamma bristande 

känslomässig tillgänglighet i en svensk kontext. Eftersom en stor del av den tidigare forskningen 

är internationell medför det ett annat språkbruk och därmed en skillnad i hur både producenten 

och konsumenten förhåller sig till begreppen. Det här skapar en viss distinktion mellan vår studie 
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och den tidigare forskningen eftersom tolkningen av begreppen kan skilja sig åt. En skillnad vi 

uppmärksammat är att den tidigare forskningen separerar emotionell försummelse och emotionell 

misshandel tydligare än vad vi kunnat utläsa i vårt material (Taillieu et al, 2017:8). Vårt resultat tyder 

på att diskursen om bristande känslomässig tillgänglighet vanligen baseras på händelser som går att 

härleda till både emotionell försummelse och emotionell misshandel. Det kan bero på att det kan 

anses lättare för förvaltningsrätten att döma utsattheten utifrån ett helhetsperspektiv eftersom det 

saknas precisa rekvisit för att bifalla ett LVU utifrån enbart bristande känslomässig tillgänglighet. 

Vår studie bidrar till forskningsfältet genom att belysa hur diskursen såg ut i förvaltningsrättsliga 

domar år 2020 efter införandet av barnkonventionen. Även om vi inte jämför hur diskursen 

förändrats i samband med barnkonventionens införande, bidrar studien med en aktuell bild av 

diskursen kring bristande känslomässig tillgänglighet vilket kompletterar den tidigare forskningen. 

7.3 Teoridiskussion 
Vårt teoretiska ramverk har påverkat studiens upplägg, vår analys och våra slutsatser. Vi antog en 

socialkonstruktivistisk ansats som ontologi eftersom en kritisk diskursanalys präglas av ett synsätt 

på världen och skeenden som någonting konstruerat (Fairclough, 1992:3). Genom att vi antog 

kritisk diskursanalys påverkade det upplägget av vår studie samt vårt synsätt av diskursen genom 

att metoden både anses som ett teoretiskt förhållningssätt och en analysmetod (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2000:10). Hirdmans genuskontrakt, Bohmans teori om den “goda” och “problematiska” 

modern samt Foucaults maktbegrepp har präglat vår analys genom att vi valt att skildra diskursen 

om bristande känslomässig tillgänglighet utifrån vad vi förstår och kan utläsa med hjälp av våra 

teorier. 

Antagandet av Hirdmans teori om genuskontraktet har präglat vår analys genom att vår 

förförståelse grundar sig i teorin om könsbundna förväntningar och skillnader mellan män och 

kvinnor (Åström & Hirdman, 1992; Hirdman, 2004). Dock medför vårt val av genuskontraktet en 

teoretisk begränsning i vår studie genom att vi enbart har antagit en del av Hirdmans teori om 

genussystemet. Om vi antagit hela hennes genusteori hade det kunnat bredda vårt synsätt av 

genusperspektivet och om hur vi förstod och framhävde diskursen i vårt material. Bohmans teori 

om den “goda” och “problematiska” modern har påverkat vår analys och våra slutsatser genom att 

det bekräftat och utökat vår förståelse av genuskontraktet och de förväntningar som föreligger 

inom föräldraskapet på framförallt mammor. Genom att anta denna teori, som grundar sig på en 

studie från 1995, behövs en medvetenhet om att de könsbundna rollerna som skildras i teorin kan 

se annorlunda ut idag än vid teorins framväxt (Bohman, 1995). Men med kunskap av de ideal som 

tidigare förekommit kan vårt resultat tyda diskurser om liknande ideal som även förekommer nu 

26 år senare. 

Fairclough utgår från att makt konstruerar diskurser. Det går att diskutera huruvida vi hade behövt 

Foucaults maktbegrepp för att förstå maktskillnaderna som förekommer i vårt material. Däremot 

anser vi att teorin bidrar till en ökad förståelse genom att vi inte enbart utgår från hur Fairclough 

belyser makt i sin tredimensionella modell utan att vi med hjälp av Foucault kan stödja våra 

resonemang och skönja maktskillnader utifrån ett större perspektiv, exempelvis mellan 

förvaltningsrätten och socialnämnden. Det blev därmed lättare för oss att förstå och skildra den 
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makt som finns inom diskursen och i vårt material genom att anta Foucaults maktbegrepp som 

komplement till Faircloughs syn på makt. 

7.4 Metoddiskussion 
Användningen av Faircloughs kritiska diskursanalys har både inneburit möjligheter och 

begränsningar för vår studie. Användningen av analysverktygen i den tredimensionella modellen 

har genomsyrat såväl materialinsamling som analysmetod, likaså de antaganden som är nödvändiga 

för att tillämpa Faircloughs analysmodell. Dessa har hjälpt oss att analysera de olika dimensionerna 

och på så sätt utröna diskursen kring bristande känslomässig tillgänglighet på ett sätt som annars 

inte varit möjligt. Hur vi förstått och använt Faircloughs kritiska diskursanalys är dock blott en 

tolkning av hur han använt den. Att analysmetoden ger utrymme för tolkning av analysverktygen 

bidrar till att tillvägagångssätten påverkas av författarnas subjektiva förförståelser. Det betyder att 

andra personer, med andra subjektiva förförståelser, hade kunnat koda materialet annorlunda trots 

samma analysverktyg (Bergström & Ekström, 2018:294). Detta faktum föranleder även en 

reflektion över vår egen påverkan av diskursen utifrån att vi analyserar den. Samtidigt som vi har 

undersökt och belyst diskursiva ojämlikheter har vi även reproducerat dessa ojämlikheter 

(Bergström & Ekström, 2018:293). Vidare är vårt resultat och vår tolkning av hur diskursen kring 

bristande känslomässig tillgänglighet just en tolkning. Med andra ord kan vi inte med säkerhet 

fastställa att vår analys och tolkning av materialet faktiskt speglar hur diskursen ser ut. Vi kan heller 

inte utröna vad socialnämnden eller förvaltningsrätten menar eller tycker, utan enbart vad de 

faktiskt uttryckt i skrift. Likaså kan vi inte heller veta huruvida det som står i domarna faktiskt är 

sant eller ej. Detta kan anses vara oväsentligt eftersom vår studies syfte är att undersöka hur 

språkbruket och synen på bristande känslomässig tillgänglighet ser ut snarare än att fastställa i detalj 

vad som faktiskt hänt eller inte i ett specifikt mål. Men då vi också dragit diskursiva slutsatser av i 

vilken utsträckning ett diskursivt mönster förekommer i materialet bedömer vi att det är relevant 

att vara medveten om att de brister i föräldraförmåga som beskrivs inte nödvändigtvis är sanna 

eller överensstämmer med verkligheten. Som tidigare nämnt anser Fairclough i 

socialkonstruktivistisk anda att verkligheten inte existerar som en sanning utan enbart utgörs av 

subjektiva tolkningar (Fairclough, 1992:3). 

Då vi genomfört en kritisk diskursanalys av dokument begränsar det våra möjligheter att 

fullständigt fastställa en diskurs. Empiri i form av exempelvis observationer, filminspelat material 

eller andra sätt att granska beteenden och socialt samspel hade kunnat komplettera vårt material 

och vara värdefullt för vår analys. Eftersom vi genomfört vår diskursanalys av dokument från 

enbart en producent har vi enbart haft möjlighet att undersöka hur diskursen ser ut i 

Förvaltningsrätten i Uppsala. Det kan ha bidragit till att graden av interdiskursivitet i resultatet varit 

låg. Den begränsning som vi allra mest brottats med under studiens gång är det faktum att 

förvaltningsrätten i domslutet sammanfattar socialnämndens anförande. Det betyder att 

socialnämnden, eller någon annan part i målet, själva inte ges möjlighet att formulera sin ståndpunkt 

i den slutgiltiga domen. Med andra ord är det möjligt att förvaltningsrätten tolkat eller formulerat 

socialnämndens anförande felaktigt. Detta är allmängiltigt för alla domslut och är alltså inte något 

som enbart är av relevans för vår studie. Vi bedömer att vi varit medvetna om detta under studiens 

gång och tagit hänsyn till denna aspekt. 
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7.5 Implikationer för forskning och praktik 
Utifrån resultatet i vår studie anser vi att det finns behov av att ytterligare undersöka hur bristande 

känslomässig tillgänglighet skapas, belyses och vad det får för konsekvenser för barn. Vi anser att 

det finns en diskrepans mellan hur konsekvenserna av bristande känslomässig tillgänglighet 

beskrivs i tidigare forskning och hur förvaltningsrätten framställer riskerna barnet utsätts för till 

följd av emotionell försummelse. Samtidigt fann vi forskningen inom fältet både tunn och bitvis 

ålderstigen. Behovet av vidare forskning inom området är därav stort. Dels att i en svensk kontext 

undersöka hur bristande känslomässig tillgänglighet påverkar barns utveckling, dels att se över hur 

begreppet används rättsligt. Dessutom finns behov av fullgoda bedömningsverktyg för att mäta 

och bedöma emotionell försummelse eftersom det idag är svårt att bevisa rättsligt. 

Barnkonventionen har stärkt barnens rätt. Likaså har händelser som “lilla hjärtat” påverkat 

diskursen om vanvård och bidragit till ett ökat barnperspektiv i rättstillämpning och bedömning. 

En sökning via databasen Juno, som vi använde under vår materialinsamling, visar att antalet 

omhändertaganden med stöd av 2 § LVU har ökat med 39 procent de senaste fem åren och antalet 

domar enligt 2 § LVU där begreppet “känslomässig tillgänglighet” nämns har ökat med 135 procent 

under samma period. Det går att hävda att diskursen kring känslomässig tillgänglighet därmed fått 

ökad tyngd och relevans. Som tidigare nämnt visade vår materialsökning att blott 33 domar enligt 

2 § LVU nämnde begreppet under 2020 i förvaltningsrätten i Uppsala. Det betyder att 15 procent 

av de domar som tas upp i förvaltningsrätten med grund av vårdnadshavarnas omsorgsbrister 

nämner “känslomässig tillgänglighet”. Eftersom vi inte studerat våld vore det orimligt att 

problematisera att diskursordningen gällande våld förefaller vara överordnat bristande 

känslomässig tillgänglighet i förvaltningsrättens bedömning. Däremot skulle det kunna vara en 

framtida forskningsfråga i syfte att undersöka huruvida förvaltningsrättens framställning av de olika 

områden står i paritet med konsekvenserna barnet lider av det. 

Det finns även anledning att se över varför ojämlika bedömningar präglar domarna utifrån kön och 

hur skilda kön påverkar förväntningarna av vilka egenskaper vårdnadshavarna bör ha. Vår studie 

har påvisat att det förekommer skillnader i domarna utifrån kön vad gäller formuleringar av 

bristande känslomässig tillgänglighet. Vi ser därför ett behov av vidare studier kring detta då det 

vore intressant att fortsatt undersöka dessa skillnader och varför de existerar. Vi ser även ett behov 

av att undersöka diskursen om bristande känslomässig tillgänglighet utifrån fler perspektiv än 

genus, såsom klass, ålder eller etnicitet. Fler kvalitativa studier från andra år och andra 

förvaltningsrätter skulle bredda kunskapen och medvetenheten kring hur detta ser ut. Även 

kvantitativa studier skulle vara behjälpliga för att ytterligare undersöka förvaltningsrättsliga 

skillnader i språkbruk utifrån ett bredare material. 

Genom att belysa diskursen av bristande känslomässig tillgänglighet kan det få effekter på det 

sociala arbetets praktik. Både utifrån att belysa begreppets konstruerande, könsskillnader inom 

bedömning samt skillnader i socialnämnden och förvaltningsrättens förhållningssätt till diskursen. 

Det kan det öka medvetenheten av begreppets innebörd vilket kan påverka både socialnämndens 

och förvaltningsrättens förhållningssätt. Dels genom vad handläggaren uppmärksammar i mötet 

med klient, dels genom att förvaltningsrätten kan använda bristande känslomässig tillgänglighet 

som domskäl. Genom en förståelse för hur de normativa strukturerna synliggörs inom diskursen 

kan det bidra till att motverka ojämlikhet i det sociala arbetets praktik. 
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Sammanfattningsvis har vår studie bidragit till att synliggöra hur diskursen kring bristande 

känslomässig tillgänglighet reproduceras. Studien har också belyst ojämlika könsskillnader i 

förvaltningsrättens bedömning av föräldraförmåga. Förvaltningsrätten i form av statlig myndighet 

har ett stort ansvar att ta för att barn ska skyddas från konsekvenserna av emotionell försummelse 

och motverka ojämlika maktförhållanden. 
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